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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.:  213 20 63 776

 213 20 63 822
ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής 

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Αντιπεριφερειάρχες
3. Εκτελεστικό Γραμματέα
4. Γραφεία Παρατάξεων
5. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
6. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών
7. Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη
8. Νομική Υπηρεσία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 25-01-2022 και ώρα 11:00 π.μ., με τη 
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), 
με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή  για την άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της 
υπ’ αριθ. 688/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου   Αθηνών (διαδικασία εργατικών 
διαφορών).
(Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε.Κ.Β.Ν και Δ. Τομέα Αθηνών)

2. Παροχή γνωμοδότησης για την ανάθεση ή μη, του δικαστικού χειρισμού υποθέσεων σε 
δικηγόρο, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη 
νομική γνώση ή εμπειρία.
(Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Δυτικής Αττικής)

3. Λήψη απόφασης για την άσκηση προσφυγής ανάκλησης στο Έβδομο Τμήμα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κατά της υπ’ αρ. 7/2022 Πράξης του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά 
με το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, 
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ». 
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτικής Αττικής)

4. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση χώρων χωρίς τη διενέργεια δημοπρασίας βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 16 παρ. 2 στ. β΄ του Π.Δ. 242/1996 για την κάλυψη αναγκών επέκτασης 
στεγαζομένων Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, στο κτήριο επί της Λ. Συγγρού 80-88 στην 
Αθήνα.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατανομή διαθέσιμων γραφείων του υπό μίσθωση χώρου 
στον Α’ όροφο του κτηρίου επί της Λ. Συγγρού αρ. 80-88. 

6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της  εταιρείας «CHOOSE Aνώνυμος Εταιρεία Ολικής 
Επικοινωνίας» για κινηματογράφηση  εντός του Πεδίου του Άρεως το Σάββατο 29-01-2022, για 
την υλοποίηση καμπάνιας τουριστικής προβολής της Αθήνας

7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της  εταιρείας «Pardalidou Culture AMKE» για κινηματογράφηση  
εντός του Πεδίου του Άρεως την Τετάρτη 09-02-2022, για την υλοποίηση μεγάλου μήκους 
κινηματογραφικής ταινίας 

8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της ΑΜΚΕ με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ» Κοινωνική Οργάνωση 
Υποστήριξης Νέων, που αφορά στην παράταση της παραχώρησης χρήσης χώρου στην Πλατεία 
Πρωτομαγιάς για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Mobile School, κάθε 
Πέμπτη, έως τις 31 Αυγούστου  2022.
(Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών)
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9. Τροποποίηση του δρομολογίου με α/α 543 της υπ΄ αριθ. 5/2021 Πρόσκλησης υποβολής 
οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022.

10. Κατάργηση των δρομολογίων με α/α 447, 554 & 555 των υπ΄ αριθ. 7/2020 & 5/2021 
Προσκλήσεων υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο 
του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 
2021-2022.

11. Έγκριση δαπάνης ποσού: 15,00€ & 17,00€ για την επιστροφή, ως αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων παραβόλων του Ν. 3982/2011, της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕΑΑ,  στην κ. 
Ζορμπαλά Ελένη Σπυριδούλα.

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού: 460,00€ για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης 
στον κ. Θεοδωρίδη Χ. Θεόδωρο, σε εκτέλεση της υπ’αριθ. 6/2021 Απόφασης του Συμβουλίου 
της Επικρατείας (Τμήμα Δ΄)

13. Έγκριση δαπάνης ποσού: Οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τριών (8.563,00) ευρώ για την 
επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντος από παράβολο και τέλος αδείας για μεταβίβαση 
οχήματος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α.

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού: 28.656,70€ για Παρακατάθεση 
(Συμπληρωματική) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποζημίωσης ακινήτου που έχει 
απαλλοτριωθεί, για την εκτέλεση του έργου « ΚΟ2/10: Βελτίωση του οδικού τμήματος Κόμβος 
Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Λαγονήσι – Ανάβυσσος», βάσει της υπ’ αριθ. 2689/2017 
Απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, για την ιδιοκτησία με ΚΑΔΕ 428.

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού: 68,20€ με ΦΠΑ, για την πληρωμή της αμοιβής 
μίας δικαστικής επιμελήτριας, για μία (1) επίδοση, που πραγματοποίησε το έτος 2021, για τη 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕΑΑ.

16. Συγκρότηση για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αρχής γενομένης από 6-2-2022: Α) 
Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης 
της Π.Ε.Α.Α. Β) Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α, με 
εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 30.000,00€, χωρίς ΦΠΑ. Γ) Τριμελούς Επιτροπής 
παρακολούθησης και Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α.
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής)

17. α) Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας αναφορικά με την προμήθεια 42 επιβατικών 
αυτοκινήτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, λόγω μη υποβολής προσφοράς και β) Έγκριση διενέργειας 
επαναληπτικού διαγωνισμού, με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 

18. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης, για την επισκευή του υπηρεσιακού οχήματος με αρ. 
κυκλοφορίας ΚΗΙ-3059, της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών. 

19. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης, για την επισκευή του υπηρεσιακού οχήματος με αρ. 
κυκλοφορίας ΚΗΙ-7080, της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών. 

20. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης, για την επισκευή του υπηρεσιακού οχήματος με αρ. 
κυκλοφορίας ΚΗΗ-6358 , της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών. 

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 68,20€, για την αμοιβή του Δικαστικού 
Επιμελητή Σεφέρου Γρηγορίου για επίδοση εγγράφου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών. 

22. Συγκρότηση των οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων της Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών .
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Βορείου Τομέα)

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.700,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
για την προμήθεια 34.000 δελτίων εκπαίδευσης εξέτασης (ΔΔΕ) υποψηφίων οδηγών για τις 
ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

24. Α) Κατάργηση του υπ’. αρ. 111 δρομολογίου της Π.Ε. Δυτ. Αττικής και Β) Έγκριση προσφυγής 
σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση του υπ’. αρ. 115 (νέο) δρομολογίου μεταφοράς μαθητών 
σε δημόσια σχολεία της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022.
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25. Έγκριση πρακτικών της Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων 
Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Δυτ. Αττικής 
αναφορικά με την αξιολόγηση δικαιολογητικών πριν την υπογραφή της σύμβασης σχετικά με το 
δρομ. 127 της υπ’. αρ. 3/2020 Πρόσκλησης της Π.Ε. Δυτ. Αττικής στο πλαίσιο του ΔΣΑ 
μεταφοράς μαθητών.

26. Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της υπ’. αρ. 4/2021 Πρόσκλησης για την υποβολή οικονομικών 
προσφορών στο πλαίσιο του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2021-2022, προϋπολογισμού 13.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 24.800,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τη ταχυμεταφορά δειγμάτων της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικής Αττικής σε εργαστήρια ελέγχου για ένα έτος.

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού των 10.000,00€, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (πολυετής υποχρέωση) για την προμήθεια πετρελαίου 
θέρμανσης για τις ανάγκες α) του Αγροτικού Κτηνιατρείου Μεγάρων της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, β) της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης και γ) του  ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ. της 
Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, μέρους των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον 
Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2022, για την πληρωμή συνολικού ποσού 334,80€, που αφορά την 
πληρωμή Δικαστικού Επιμελητή, για επιδόσεις ετών 2021 και 2022 της  Διεύθυνσης Μεταφορών 
και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής)

30. Έγκριση του υπ’ αρ. 11 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών που προέκυψαν 
από τη διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών.

31. Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, Διενέργειας 
και Αξιολόγησης Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και 
Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών 
της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, έτους 2022.

32. Ανακατανομή πιστώσεων της με Α/Α 2337/2021 (Αρ. Πρωτ. 557081/21) Απόφασης Ανάληψης 
Πολυετούς Υποχρέωσης.
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα)

33. Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. για τις εντός και εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της  Δ/νσης 
Υγειονομικού Ελέγχου& Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Πειραιώς και Νήσων για το έτος 2022

34.  Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. για τις εντός και εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Νήσων για το έτος 2022

35. Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. για τις εντός και εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων του 
τμήματος Εμπορίου της  Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Πειραιώς και Νήσων για το έτος 2022 

36. Έγκριση των όρων της αρ. 1/2022 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών, στο 
πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
δημόσιων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για το 
σχολικό έτος  2021-2022 , συνολικού προϋπολογισμού 2.800,00€  χωρίς Φ.Π.Α.

37. Λήψη απόφασης αναφορικά με την κατάργηση του α/α 193 δρομολογίου της αρ. 4/2-9-2020 
Πρόσκλησης (ΑΔΑΜ: 20PROC007253497) Υποβολής Οικονομικών Προσφορών, στο πλαίσιο 
του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του ν.4412/2016, για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 6904/04-01-
2022 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας

38. Λήψη απόφασης αναφορικά με την τροποποίηση του α/α 145 δρομολογίου της αρ. 1/21-6-2019 
Πρόσκλησης (ΑΔΑΜ: 19PROC005148829) Υποβολής Οικονομικών Προσφορών, στο πλαίσιο 
του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του ν.4412/2016, για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.  10131/04-01-
2022 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας.
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων)
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39. Ανάδειξη οριστικών αναδόχων της υπ’αρ. 2-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009251691), Πρόσκλησης 
Υποβολής Οικονομικών Προσφορών  στο πλαίσιο   του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), 
για την ανάθεση υπηρεσιών  μεταφοράς  μαθητών  Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής 
Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020 , 2020-
2021 , 2021-2022.

40. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της υπ’ αριθ. 4/2021 
πρόσκλησης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών 
(Δ.Σ.Α.) της Περιφέρειας Αττικής, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλώσιμων 
(μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Π.Ε.Ν.Τ.Α., των 
Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας, και των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δ΄ Αθήνας (1ο και 
2ο), αρμοδιότητας της Π.Ε.Ν.Τ.Α.
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα)

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης , συνολικού ποσού 1.000,00 € (χιλίων ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , για την προμήθεια είκοσι ( 20 ) δάφνινων στεφανιών , για τις 
ανάγκες του Γραφ. Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά  σε εορτασμούς των Εθνικών Επετείων της 25ης 
Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου,  καθώς και για λοιπές επετειακές εκδηλώσεις  έτους  2022.

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 22,50 € (είκοσι δύο και πενήντα 
ευρώ), για μετακίνηση εκτός έδρας υπαλλήλου, προκειμένου να παραστεί ως μάρτυρας σε  
δικαστήριο που αφορά υπηρεσιακή υπόθεση.
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιώς)

43. Ένταξη οικονομικού φορέα στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την προμήθεια ειδών γραφικής 
ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της 
Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Αττικής και των Κ.Ε.Σ.Υ. για τα έτη 2021-2023.

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 527,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής του ΚΗΙ-7083 
υπηρεσιακού οχήματος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Π.Α.

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τον καθαρισμό του χώρου που αφορά στα κτίρια του 
Λυσσιατρείου για τα οποία εκπονείται η μελέτη «Μελέτη Αποκατάστασης Κτιρίων Περιφέρειας 
Αττικής στο Βοτανικό (πρώην Λυσσιατρείο)».

46. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
διακήρυξης κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την 
ανανέωση της συνδρομητικής υπηρεσίας του φορέα «Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) Α.Ε.» συνολικού προϋπολογισμού 37.000,00€ για τη διανομή των 
ανακοινώσεων της Περιφέρειας Αττικής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Ελλάδας, της 
Κύπρου και της Ομογένειας που είναι συνδρομητές του.

47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για υπηρεσίες καθαριότητας και απολύμανσης Πεδίου Άρεως, 
Πλατείας Πρωτομαγιάς και Λόφου Εθνικής Αντιστάσεως αρμοδιότητας Δ/νσης Πάρκων & Αλσών 
Π.Α., διάρκειας δυόμιση (2,5) μηνών.

48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 1.900,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την προμήθεια καρεκλών γραφείου και σκαλών βαρέως 
τύπου για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Π.Α.

49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 260,40 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την προμήθεια Ενδεικτικών Σημάτων Τεχνικού Ελέγχου 
(Ε.Σ.Τ.Ε.) για τις ανάγκες της Δ/νσης ΚΤΕΟ Π.Α.

50. Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για τη «Δημιουργία και έκδοση λευκώματος 
ιστορικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 124.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

51. Τροποποίηση του υπ’ αρ. 91 δρομολογίου στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για 
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, κατά τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022.

52. Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης.
53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #6.657,56€#, για την πληρωμή 

αμοιβής υπηρεσιών στην εταιρεία «ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» μέσω της Ενιαίας 
Αρχής Πληρωμών, για το έτος 2021.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61e964cb033378325adbd736 στις 20/01/22 15:34
5

54. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Συμβάσεων Υπηρεσιών και Παρακολούθησης Συμβάσεων 
Προμηθειών των Οργανικών Μονάδων (και όσων υπάγονται σε αυτές) καθώς και όλων των 
Γραφείων της Διοίκησης Π.Α.  που στεγάζονται στο κτίριο επί της Λ. Συγγρού 15 – 17, σύμφωνα 
με το Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα)

55. Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για την διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων με το απαραίτητο 
προσωπικό τους για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας προς συνδρομή της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής από τις 19-01-
2022.

56. Εισήγηση συγκρότησης επιτροπών παραλαβής για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
εργασιών και υλικών για το έργο αποχιονισμού στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής. 
(Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας)

57. Ματαίωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 106 παρ. 1 (α) του Ν. 4412/2016 της διαδικασίας του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)»,  προεκτιμώμενης αμοιβής  48.308,07 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με 
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 182794 και επανάληψη της διαδικασίας δημοπράτησης με τους ίδιους όρους.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής)

58. Έγκριση πρακτικού IV του διαγωνισμού του έργου ΟΔΟΠΟΙΊΑ ΔΉΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων)

59. Έγκριση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης «Πιλοτική προμήθεια, εγκατάσταση, 
λειτουργία και συντήρηση για ένα έτος, καμερών ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη 
και καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας στον κόμβο Ποσειδώνος - Καλαμακίου», με 
Πάροχο της εταιρεία ΕΛ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ με δ.τ. ATS TRAFFIC SYSTEMS ADVANCED 
TECHNOLOGY.
(Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών)

Παρακαλείσθε, σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Οικονομικής 
Επιτροπής στα τηλ. 213 2063776 και 2132063822.

Καλείσθε όπως μας ενημερώσετε έως την ως άνω ημέρα (25/01/2022) και ώρα 18:00 το 
αργότερο, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην 
ηλεκτρονικής διεύθυνση oe@patt.gov.gr περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκό ή απόχη 
στην ψηφοφορία) ως και περί τυχόν παρατηρήσεών σας, προκειμένου να συμπεριληφθούν 
στις αποφάσεις.

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο site της 
Περιφέρειας.

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Πέππας
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