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Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίασή της, στις 28/12/2021 
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., που πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, 
σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), συζήτησε τα παρακάτω θέματα, 
που έλαβαν αριθμό αποφάσεων  από 2930  έως 2973 έτους 2021: 
 

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 

1 ΕΗΔ 
Έγκριση αποδοχής δωροεπιταγών της ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ στο πλαίσιο δωρεάς. 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

2 ΕΗΔ 

Α) Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 141.032,64€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (113.736€ πλέον ΦΠΑ) για την παροχή 
αυξημένης ταχύτητας των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρέχονται 
στο πλαίσιο του Δικτύο Δημόσιου Τομέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ σε οκτώ κτίρια της 
Περιφέρειας Αττικής, για χρονική διάρκεια έως 12 μηνών και Β) Λήψη 
απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, κατά το άρθρο 32 παρ. 2. 
περίπτωση β) του Ν.4412/2016 με τον αποκλειστικό ανάδοχο παροχής 
υπηρεσιών ΣΥΖΕΥΞΙΣ για το Νομό Αττικής ΟΤΕ AE, σε επόμενη 
συνεδρίαση.    

2930 

3 ΕΗΔ 

Έγκριση των όρων του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού 
διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων 
παρακολούθησης χωρικής και τομεακής τρωτότητας και προόδου 
εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην 
Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Αττικής (Πε.Σ.Π.Κ.Α.)», συνολικού 
προϋπολογισμού: 480.818,18€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

2931 

4 ΕΗΔ 
Παράταση συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και 
επειγουσών αναγκών λόγω COVID-19. 

2932 

5 ΕΗΔ 
Έγκριση δαπάνης ποσού 1.200,00 € για την δημοσίευση σε τρεις 
εφημερίδες του ημερήσιο τύπου συνοπτικής κατάστασης του 
Προϋπολογισμού έτους 2022. 

2933 

6 ΕΗΔ 

Έγκριση του υπ’ αρ. 10/2021 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής σχετικά με τη διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για την αναβάθμιση της ταχύτητας πρόσβασης 
στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι του κτηρίου Τρώων 1 & 
Χαλκίδος Περιστέρι, Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

2934 

7 ΕΗΔ   

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
#1.620.000,00€# σε ΚΑΕ μισθοδοσίας για την παράταση μέχρι 31-03-
2022, συμβάσεων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και 
πρόσκαιρων αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19. 

2935 

1 Διενέργεια (εξ αναβολής) φανερής, προφορικής και μειοδοτικής ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
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δημοπρασίας (Β’ Φάση - μειοδοσία) για τη μίσθωση ακινήτου, με σκοπό τη 
στέγαση της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής. 

2 

Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, που 
αφορά στην παραχώρηση χώρων του Πεδίου Άρεως για την διοργάνωση 
της έκθεσης « Pedion 22: Desire and Metaverse » κατά το χρονικό 
διάστημα από τις 20 Απριλίου έως τις 20 Ιουλίου 2022. 

2936 

3 

Εξέταση αιτήματος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ περί παράτασης του 
χρόνου ολοκλήρωσης απαιτούμενων εργασιών και παράδοσης μισθίου 
ακινήτου προς στέγαση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 
και λήψη σχετικής απόφασης .  

2937 

4 

Προσωρινή διακοπή εκτέλεσης του δρομολογίου με α/α 461 της υπ΄ αριθ. 
1/2021 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.  

2938 

5 

Τροποποίηση του δρομολογίου με α/α 151 της υπ΄ αριθ. 4/2019 
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.  

2939 

6 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του 
προσωρινού αναδόχου, κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης, για τα 
άγονα δρομολόγια 160 και 163 της 6/2021 Πρόσκλησης της Π.Ε. Βορείου 
Τομέα Αθηνών, για το σχολικό έτος 2021-2022. 

2940 

7 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τριών 
προσωρινών αναδόχων, κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης, για νέα 
δρομολόγια της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, για το σχολικό έτος 2021-
2022. 

2941 

8 

Ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β. του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για την αναβάθμιση ταχύτητας πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, για το κτίριο της Π.Ε. Βόρειου Τομέα. 

2942 

9 Έγκριση μετακίνησης  εκτός έδρας της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων. 2943 

10 
Παράταση απόδοσης των υπ’ αριθμ. 2912/2021 και 2914/2021 
Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής. 

2944 

11 
Παράταση απόδοσης του υπ’ αριθμ. 3910/2021 Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής. 

2945 

12 

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού άνω των ορίων 
Ανοικτού Διαγωνισμού για την τοποθέτηση, απομάκρυνση και γενικότερη 
διαχείριση κινητών συστημάτων υγιεινής στις λαϊκές αγορές της 
Περιφέρειας Αττικής για τρία έτη (36 μήνες), συνολικού προϋπολογισμού 
5.135.541,84€ συμπεριλαμβανομένων Δικαιώματος Προαίρεσης 10% και 
ΦΠΑ 24%. 

2946 

13 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού  
37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την ανανέωση της 
συνδρομητικής υπηρεσίας του φορέα «Αθηναϊκό – Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ΑΕ», ο οποίος θα διανέμει σε όλα τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας 
που είναι συνδρομητές του τις ανακοινώσεις της Περιφέρειας Αττικής. 

2947 

14 

Α) Έγκριση του Πρακτικού 52Δ/2021 της αρμόδιας Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών Π.Α. αναφορικά με την ανανέωση της Σύμβασης 
συντήρησης του μηχανογραφικού συστήματος Ιατρικών Ειδικοτήτων του 
Τμήματος Ειδικοτήτων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Α. για δύο (2) έτη 
και Β) Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης για τη 

2948 
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συντήρηση του μηχανογραφικού συστήματος Ιατρικών Ειδικοτήτων του 
Τμήματος Ειδικοτήτων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Α. για δύο (2) έτη 
στον αποκλειστικό κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του εν λόγω 
συστήματος  ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ. 

15 

Κήρυξη απαλλοτρίωσης ακινήτων που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ– ΘΗΒΩΝ (Β΄ ΤΜΗΜΑ) απόΧ.Θ. 
5+050 έως Χ.Θ. 9+600», προϋπολογισμού 16.500.000,00€» (με το 
Φ.Π.Α.). 

2949 

16 

Λήψη απόφασης για  την  εκπρόθεσμη υποβολή αιτιολόγησης ασυνήθιστα 
χαμηλής προσφοράς  για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΛΟΦΟΥ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», 
προϋπολογισμού 4.032.258,06 € (πλέον ΦΠΑ 24%). 

2950 

17 

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της 
σύμβασης: «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο “ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-
ΠΑΙΑΝΙΑΣ”», αναδόχου «Σύμπραξη γραφείων: “ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. – INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ”». 

2951 

18 
Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 729 ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.116.000 € (με Φ.Π.Α.). 

2952 

19 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα 
συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδελφειας - Χαλκηδονας» αναδόχου 
ΙΝΤΡΑΚΑΤ. 

2953 

20 

Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΝΕΑ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. για την εκπόνηση της μελέτη με τίτλο: 
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 91 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΑΡΚΙΖΑ 
ΕΩΣ ΣΟΥΝΙΟ» συνολικού προϋπολογισμού 2.013.288,95€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

2954 

21 
Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής στο πλαίσιο της 
σύμβασης Νο 10/2021 για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: 
«Εργαστηριακοί έλεγχοι: αναλύσεις - μετρήσεις αέριων ρύπων». 

2955 

22 

Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΝΕΑ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. για την εκπόνηση της παροχής 
υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 359.600,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

2956 

23 

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή 
δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτηση  ρέματος "ΒΡΥΣΑΚΙ" για την 
αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου» προϋπολογισμού 
6.980.000,00€ (με ΦΠΑ), κωδικός ΟΠΣ 5027355. 

2957 

24 
Έγκριση της  παράτασης προθεσμίας της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ» 

2958 

25 

Έγκριση του 1ου πρακτικού και κατακύρωση του έργου με τίτλο: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ2 & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Δ2 ΣΤΟΝ 
ΠΑΛΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», προϋπολογισμού 
8.352.158,00 € (συμπεριλαμβανόμενων απροβλέπτων και Φ.Π.Α.). 

2959 

26 
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης του έργου:  «Συντήρηση 
οδοστρωμάτων στο οδικό δίκτυο ΠΑΟΔ, Περιοχής Πειραιά , αρμοδιότητας 
Δ.ΔΙ.Μ.Υ» (ΣΑΕΠ 585, κωδικός 2014ΕΠ58500019 ως υποέργο), 

2960 
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προϋπολογισμού 2.400.000,00€. 

27 

Α)  Έγκριση διακήρυξης μετά των παραρτημάτων της, για την 
διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμβασης προμήθειας: 
«Προμήθεια και μεταφορά 6.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις 
ανάγκες αποχιονισμού δρόμων σε τμήματα του δικτύου της Περιφέρειας 
Αττικής, στις παράπλευρες οδούς του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R.) 
εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες 
οδούς αυτών για τη έτη 2021-2023», προϋπολογισμού 422.500,00 Ευρώ 
(πλέον ΦΠΑ 13%) και  Β) Έγκριση αποστολής σχετικής προκήρυξης 
σύμβασης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

2961 

28 

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Άρση 
επικινδυνότητας καταπτώσεων πρανών στον οδικό άξονα Βάρκιζας – 
Σουνίου πλησίον των σηράγγων (Τρύπες Καραμανλή) στη Βάρκιζα» 
αναδόχου ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ. 

2962 

29 

Α) Έγκριση διακήρυξης μετά των παραρτημάτων της, για την διενέργεια 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύναψης συμφωνίας – πλαίσιο με τίτλο: 
«Υπηρεσίες Συμβούλου στη Δ/νση διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών διάρκειας δύο ετών», προϋπολογισμού 1.612.903,22 Ευρώ 
(πλέον ΦΠΑ) και  Β)   Έγκριση αποστολής σχετικής προκήρυξης 
σύμβασης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

2963 

30 

Λήψη απόφασης για έγκριση της τροποποίησης της αρχικής μελέτης, την 
έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και την σύναψη 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης  της μελέτης : «Μελέτη οριοθέτησης και 
διευθέτησης ρέμα Γιώργη Ν.Περάμου» αναδόχου: ένωση οικονομικών 
φορέων «ΟΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ΠΑΓΩΝΗΣ-
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε., ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ 
τ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ τ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ». 

2964 

31 

Λήψη απόφασης για την έγκριση της τροποποίησης της αρχικής μελέτης, 
έγκρισης του 1ου ΑΠΕ, την σύναψη 1ης  Συμπληρωματικής Σύμβασης και 
την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της 
μελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης & Διευθέτησης ρεμάτων Νερακίου και 
Λουτροπύργου και λοιπών ρεμάτων Νέας Περάμου», αναδόχου 
σύμπραξης μελετητών και γραφείων μελετών «Δ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε», «ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε»,«ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
«Κ.ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε». 

2965 

32 

Διαβίβαση του Πρακτικού 1 για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής 
υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (20-22)», συνολικού προϋπολογισμού 
8.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.) για την έγκριση του και τη λήψη της σχετικής 
απόφασης εκ’ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

2966 

33 

Καθορισμός αποζημίωσης των εκπροσώπων του Τ.Ε.Ε., για τη συμμετοχή 
τους στη σύνθεση της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου "ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΣ", 
προϋπολογισμού 233.715,08 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

2967 

34 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό με αρ. 91188 για  το  έργο: «Κατασκευή δικτύου όμβριων  
στους Δήμους Κορυδαλλού και Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη», 
προϋπολογισμού 18.600.000,00 € (με το Φ.Π.Α). 

2968 

35 

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου 
«Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με 
την ΕΥΔΑΠ», συμβατικής δαπάνης 21.744.073,01 € (με Φ.Π.Α.), 
αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ.Σ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ . 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

36 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης μετά των παραρτημάτων - 
τευχών και της ηλεκτρονικής δημοπράτησης ανοικτού διαγωνισμού της 
προμήθειας – υπηρεσίας (μεικτή σύμβαση) με τίτλο: «Αντικατάσταση 
φωτιστικών σωμάτων στη σήραγγα επί της Λεωφόρου Ανδρέα 
Παπανδρέου»  . 

2969 

37 
Έγκριση πρακτικού IV περί έγκρισης δικαιολογητικών κατακύρωσης για 
την ανάθεση της σύμβασης "  Βελτίωση - Συντήρηση οδών αρμοδιότητας 
Π.Ε. Πειραιά και Νήσων 3η(εργολαβία)" 

2970 

38 

Έγκριση Πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της παροχής 
υπηρεσίας "Καθαρισμός ρεμάτων Σπέτσες, Κύθηρα, Τροιζηνία - Μέθανα, 
Πόρος αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022-2024" 
προϋπολογισμού 1.500.000,00 €. 

2971 

39 

Διαβίβαση του Πρακτικού ΙΙ της Ε.Δ. του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α 
141416  για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός 
ρεμάτων Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας, Σαλαμίνας αρμοδιότητας Π.Ε. 
Νήσων κατά την τριετία 2022- 2024» εκτιμώμενης δαπάνης 1.200.000,00 
€ (με το Φ.Π.Α.) για την έγκρισή του και τη  λήψη σχετικής απόφασης εκ 
μέρους της Αναθέτουσας αρχής. 

2972 

40 
Εισήγηση για άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον του συμβουλίου 
επικράτειας για το πεδίο του Άρεως. 

2973 

41 
Διενέργεια (εξ αναβολής) φανερής, προφορικής και μειοδοτικής 
δημοπρασίας (Β’ Φάση - μειοδοσία) για τη μίσθωση ακινήτου, με σκοπό τη 
στέγαση της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής. 

2974 

 
Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο site 
της Περιφέρειας Αττικής http://www.patt.gov.gr. 
 
         O Πρόεδρος της  
   Οικονομικής Επιτροπής 
 

 Νικόλαος Πέππας 
 

http://www.patt.gov.gr/

