
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

   
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αθήνα, 12/07/2022 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 – 17 
Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 2063776/ 822 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίασή της, στις 12/07/2022 
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-
17, 2ος όροφος), συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό αποφάσεων από 1516 έως 
1568 έτους 2022: 
 
 

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

1 ΕΗΔ 

Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση μηχανημάτων έργου-
οχημάτων με το απαραίτητο προσωπικό τους για την αντιμετώπιση 
έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιά) που προέκυψε στο Πόρτο 
Γερμενό του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής από 05/07/2022. 1516 

2 ΕΗΔ 

Λήψη απόφασης, για το Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση της παράστασης, 
«ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ 
ΘΥΜΑΙΤΑΔΑΙ», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16/7/2022 στον 
Πολυχώρο Λιπασμάτων, του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, στα 
πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων από την Μικρασιατική 
Καταστροφή του 1922, που διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής. 1517 

3 ΕΗΔ 
Λήψη απόφασης επί αιτήματος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που αφορά στην 
πραγματοποίηση πολιτικής εκδήλωσης – συζήτησης στο θέατρο της 
Πλατείας Πρωτομαγιάς, την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022. 1518 

4 ΕΗΔ 

Έγκριση του υπ. αρ. 87/11-07-2022 πρακτικού της Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικής 
Αττικής που αφορά στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση κατά το άρθρο 32 
παρ. 2β περ.αα του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την 
πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Δήμους της Π.Ε. Δυτικής 
Αττικής. 1519 

5 ΕΗΔ 

Τροποποίηση της υπ΄αρ. 1453/2022 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της υπ΄ αριθ. 11/2022 Πρόσκλησης 
υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, 
στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση 
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων 
της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 
2024-2025. 1520 

6 ΕΗΔ 
Έγκριση σκοπιμότητας, δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. [έξι χιλιάδων διακοσίων 
ευρώ (6.200,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.], για την διοργάνωση του 1521 
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1ου Μαραθωνίου Διαγωνισμού Γαστρονομίας Μαγειρικής & 
Ζαχαροπλαστικής Τέχνης στο Δήμο Μαραθώνα τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 
2022 

 

1 

Αποδοχή παραχώρησης χρήσης χώρου σε κτήριο ιδιοκτησίας του Δήμου 
Αθηναίων επί της οδού Φιλολάου 159, άνευ ανταλλάγματος, από τη 2η 
Κοινότητα  του Δήμου Αθηναίων για τη στέγαση υπηρεσιών του 2ου 
ΚΕΔΑΣΥ Α΄ Αθήνας.  1522 

2 

Έγκριση ή μη του από 4-7-2022 Πρακτικού της Επιτροπής του αρ. 13, Π.Δ. 
242/1996 και ορισμός ημερομηνίας και ώρας για τη διενέργεια φανερής, 
μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου προς στέγαση της 
Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής (Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 
963667/14-12-2020).  1523 

3 

της ασκηθείσας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών με αρ. εισαγ. ΠΡ2592/2022 Προσφυγής της Περιφέρειας Αττικής, 
με σωρευθέν κατά νόμο αίτημα για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, 
κατά του Δήμου Αγίας Παρασκευής και κατά τη εγγραφής στους υπ’ αρ. 
1405/2022, 1406/2022 και 1407/2022  βεβαιωτικούς καταλόγους του 
Δήμου Αγίας Παρασκευής για τέλη Δ.Τ., Δ.Φ. και Τ.Α.Π. από λογαριασμούς 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (Δ.Ε.Η.). 1524 

4 
Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την άσκηση ενδίκου μέσου 
κατά της υπ’αρ.519/2022 πράξης του 5ου Κλιμακίου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

5 
Έγκριση Ανάκλησης Πιστώσεων Επιχορήγησης για το Πρότυπο Εθνικό 
Νηπιοτροφείο. 1525 

6 
Έγκριση δαπάνης Και διάθεση Πίστωσης Ποσού 4.280.000,00 € για την 
επιχορήγηση Προνοιακών Ιδρυμάτων Έτους 2022.   1526 

7 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού χιλίων δεκαέξι 
ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.016,80€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την 
προμήθεια τεσσάρων (4) μπαταριών για τους σταθμούς πυροπροστασίας 
Πεντέλης και Πανείου Όρους, στο πλαίσιο της συντήρησης του 
“Ολοκληρωμένου Συστήματος Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης στην  
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής   Αττικής”. 1527 

8 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 27/2022 Πρακτικού της 
Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων  συμβάσεων  προμηθειών &  παροχής υπηρεσιών, καθώς & 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., αναφορικά με την ένταξη 
οικονομικών φορέων στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας 
Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025 (4/2022 
Διακήρυξη, ΕΣΗΔΗΣ: 158943). 1528 

9 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 347,20€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για  την προμήθεια δύο (2) ραούλων  με 
τους άξονες και τα ρουλεμάν, για ανελκυστήρα που βρίσκεται στο κτίριο 
που στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α. 1529 

10 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού οκτώ χιλιάδων 
εξακοσίων ευρώ (8.600,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία 
επιμερίζεται σε επτά χιλιάδες εκατό ευρώ (7.100,00€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το μεγάλο service και χίλια πεντακόσια  
ευρώ (1.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  για το μικρό service, για 
την ετήσια συντήρηση και επισκευή δέκα (10) υπηρεσιακών οχημάτων της 
Π.Ε.Α.Α.  (CPV: 50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
αυτοκινήτων. 1530 

11 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού δύο χιλιάδων 1531 
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πεντακοσίων ευρώ (2.500,00) πλέον Φ.Π.Α. για την διεξαγωγή  αγώνων 
όρθιας κωπηλασίας.  

12 
Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης, για την επισκευή του 
υπηρεσιακού οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-7080, της Π.Ε. Βορείου 
Τομέα Αθηνών. 1532 

13 

Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης, για την προμήθεια μπαταρίας για 
το φορητό υπολογιστή, μοντέλου DEL VOSTRO 3590 15.6, για την κάλυψη 
των αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου Τομέα Αθηνών. 1533 

14 
Έγκριση δαπάνης για επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων 
της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών. 1534 

15 

Έγκριση των υπ’ αρ. 31 και 32 Πρακτικών της αρμόδιας Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής σχετικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και των ελλειπόντων των νέων προσωρινών 
μειοδοτών της υπ’ αρ. 5/2021 Διακήρυξης ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών για 
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς των εξυπηρετούμενων του Ιδρύματος 
Προστασίας Απροσάρμοστων Παίδων (ΙΠΑΠ) «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» από και 
προς τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. 1535 

16 

Έγκριση του από 05-07-2022 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής σχετικά 
με την τροποποίηση της υπ’ αρ. 7/2022 Σύμβασης για την παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των κτιρίων αρμοδιότητας της ΠΕ 
Δυτικού Τομέα Αθηνών, λόγω αύξησης του κατώτατου ημερομισθίου και 
μισθού 2022 [Υπουργική Απόφαση 38866/21-04-2022 (ΦΕΚ 2030/Β/21-4-
2022) με ημερομηνία έναρξης ισχύος 01-05-2022] και συμπληρωματική 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.613,80€ προ ΦΠΑ 
(14.401,11€ συμπ. ΦΠΑ). 1536 

17 

Έγκριση του από 05-07-2022 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής σχετικά 
με την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 4/2022 Σύμβασης της Π..Ε Δυτικού Τομέα 
Αθηνών λόγω αναπροσαρμογής τιμής του φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 
λόγω των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτίας της 
ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων 
συνεπειών του COVID-19.  1537 

18 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, μέρους των εγγεγραμμένων 
πιστώσεων στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2022, για την πληρωμή 
συνολικού ποσού 204,60€, που αφορά την πληρωμή Δικαστικού 
Επιμελητή, για επιδόσεις έτους 2022, του Γραφείου Νομοθετικού 
Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων και  της Διεύθυνσης Μεταφορών 
και Επικοινωνιών,  της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 1538 

19 

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 
4412/2016, όπως ισχύει, αναφορικά με Εκδήλωση της Ένωσης 
Αποστράτων Αξιωματικών με τίτλο “Μικρά Ασία Χαίρε” στη Σαλαμίνα, στο 
πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής για τον 
εορτασμό των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. 1539 

20 

Λήψη απόφασης αναφορικά με τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 
4412/2016, όπως ισχύει, για την παιδική παράσταση “Γεύσεις Σμύρνης” 
στις 20 Ιουλίου 2022 στα Κύθηρα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής για τον εορτασμό των 100 χρόνων 
από τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. 1540 

21 Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων. 1541 

22 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικαστικού επιμελητή 
της Π.Ε. Νήσων. 1542 

23 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.200,00€ 1543 
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συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την ετήσια συντήρηση – αναγόμωση 205 
υφιστάμενων πυροσβεστήρων για τα κτίρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες 
αρμοδιότητας της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής  , 
συμπεριλαμβανομένων και των 6 υπηρεσιακών αυτοκινήτων. 

24 

Ανάκληση αδιάθετων ποσών από δεσμεύσεις πιστώσεων σε διάφορους ΚΑΕ 
του φορέα 07.072, λόγω μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει,  των 
Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων, κατόπιν ολοκλήρωσης των σχετικών 
δαπανών και μη χρησιμοποίησης αυτών από την Π.Ε. Πειραιά. 1544 

25 

Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 3.000,00 € 
(τριών χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις ανάγκες 
συντήρησης του εξοπλισμού διατήρησης ψυχρής αλυσίδας εμβολίων ( 
ψυγεία και ειδικός συναγερμός ψυγείου) της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας των ΠΕ Πειραιά & Νήσων, για δύο ( 2 ) έτη. 1545 

26 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00 €, που 
αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των οκτώ ( 8 ) υπηρεσιακών οχημάτων 
της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής για ένα ( 1 ) 
έτος, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης. 1546 

27 

Έγκριση του υπ’αρ.27/2022 πρακτικού και ανάδειξη μειοδότη της με 
αρ.7/2022 Διακήρυξης «Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την 
προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων εξοπλισμού για την επισκευή και 
συντήρηση παιδικών χαρών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για ένα 
έτος». 1547 

28 
Απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών στους Δήμους χωρικής  
αρμοδιότητας  της  Περιφέρειας  Αττικής  για  το   Α΄ Εξάμηνο  του  2022. 1548 

29 

Απόδοση  χαρτοσήμου  2,00% και  ΟΓΑ  χαρτοσήμου 0,40%  (σύνολο 
2,40%)  από τις εισπράξεις των δικαιωμάτων προσέλευσης επαγγελματιών  
πωλητών  λαϊκών  αγορών, τις εισπράξεις από την άρση αναστολής της 
αδείας των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, ρυθμίσεις καθώς και 
τις εισπράξεις των παραγωγών  αγροτικών προϊόντων – πωλητών, στο  
Ελληνικό  Δημόσιο   για  το  Β’ τρίμηνο  2022. 1549 

30 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού 13.996,80€ για  
την καταβολή αποζημιώσεων εξαιτίας λύσης υπαλληλικής σχέσης ΙΔΑΧ  
λόγω  παραίτησης (2) δύο υπαλλήλων. 1550 

31 

Έγκριση Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με τον 
Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό άνω των ορίων Ανοικτό Διαγωνισμό για την 
τοποθέτηση, απομάκρυνση και γενικότερη διαχείριση κινητών συστημάτων 
υγιεινής στις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής για τρία έτη (36 
μήνες)» (Διακήρυξη 8/2022) ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

32 

Έγκριση των Πρακτικών 2 & 3/2022 της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης και ανάδειξη μειοδότη του ηλεκτρονικού άνω των ορίων 
ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ψηφιακού 
αγγειογραφικού συγκροτήματος διπλού επιπέδου για το νοσοκομείο 
Παίδων «Αγία Σοφία», προϋπολογισμού  1.100.000€ πλέον ΦΠΑ. 1551 

33 

Α) Έγκριση του Πρακτικού 31Δ/2022 της αρμόδιας Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών Π.Α. και Β) Κατακύρωση του αποτελέσματος της 
διαπραγμάτευσης για τη διοργάνωση της συναυλίας με τίτλο ‘Τραγούδια 
για την Πανσέληνο’ που θα πραγματοποιηθεί 22 Ιουλίου 2022 στο Δήμο 
Δάφνης-Υμηττού, συνολικού κόστους 13.000,00€ πλέον ΦΠΑ, πλέον 
πνευματικών δικαιωμάτων, δυνάμει της με αρ. 117/2022 απόφασης 
Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Α., στην εταιρεία ‘Spotlight info 
productions’. 1552 

34 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 
400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια είκοσι (20) 1553 
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τεμαχίων σημαιών των χωρών ‘Ελλάδα’, ‘Ηνωμένο Βασίλειο’ ‘Αυστραλία’ και 
‘Νέα Ζηλανδία’ (5 σημαίες για κάθε χώρα) για τη Δ/νση Πάρκων & Αλσών 
Π.Α. 

35 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 
4.216,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την επισκευή του με αρ. 
κυκλοφορίας ΜΕ 122890 υπηρεσιακού μηχανήματος έργου (φορτωτής 
άλατος) που χρησιμοποιεί η Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
Π.Α. 1554 

36 

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1407/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Α. αναφορικά με την ακύρωση μίας εκ των τριών μουσικοθεατρικών 
παραστάσεων με τίτλο «Ευτυχία Παραγιαννοπούλου …  Μ’ ένα όνειρο 
τρελό» που περιλαμβάνονται στην οικεία απόφαση και συγκεκριμένα της 
παράστασης που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δήμο 
Καισαριανής 17/7/22, κατόπιν σχετικού αιτήματος ακύρωσης του εν λόγω 
Δήμου και κατακύρωση στην εταιρεία με δ.τ. ‘QUEEN BEE DRAMA MUSIC 
ART’ των δύο μουσικοθεατρικών παραστάσεων που θα πραγματοποιηθούν 
16 Ιουλίου 2022 στο Αττικό Άλσος και 21 Σεπτεμβρίου 2022 στο θέατρο 
‘Δημήτρης Κιντής’ του Δήμου Ηλιούπολης συνολικού προϋπολογισμού για 
τις δύο παραστάσεις 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ πλέον πνευματικών 
δικαιωμάτων. 1555 

37 

Έγκριση ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 της υπηρεσίας με 
τίτλο «Υπηρεσία Συμβούλου για την σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για 
την εργολαβία: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. 
ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)”»  εκτιμώμενης αξίας  29.862,00€ πλέον Φ.Π.Α. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

38 

Διατύπωση γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ)» συνολικού προϋπολογισμού 
1.660.000 € (με ΦΠΑ), του Δήμου Δάφνης – Υμηττού σχετικά με την 
έγκριση πρόσθετης δαπάνης (τόκοι υπερημερίας). 1556 

39 

Παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη 
Αποκατάστασης Κτιρίων Περιφέρειας Αττικής στο Βοτανικό (πρώην 
Λυσσιατρείο)» εκτιμώμενης αξίας  49.189,62 € (με απρόβλεπτα και ΦΠΑ), 
σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016. 1557 

40 

Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη με 
τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ 
ΒΟΤΑΝΙΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)»,  
εκτιμώμενης αξίας  47.478,53€ (πλέον πρόβλεψης πριμ και  Φ.Π.Α. 24%). 1558 

41 

Σύσταση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών της 
Παροχής Υπηρεσιών «Υπηρεσία διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας 
ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας (2021-2022)» 
συμβατικής δαπάνης 1.130.999,99 € 1559 

42 

Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΑ 
(περιοχή ΚΑΡΕΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ)» προϋπολογισμού 6.000.000,00€ 
(πλέον  ΦΠΑ 24%) αναδόχου εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ». 1560 

43 

Έγκριση  του 1ου πρακτικού της Επιτροπής  Διαγωνισμού για την μελέτη 
με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)  ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ 
ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», 
προϋπολογισμού 60.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 1561 

44 
Εισήγηση για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και την 
1η Σ.Σ. και το 1o ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ». ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

45 Έγκριση Μελετών για την κατασκευή των έργων διευθέτησης ρέματος ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
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Σαπφούς, στο πλαίσιο εκπόνησης της Σύμβασης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» αναδόχου Ένωσης 
Οικονομικών Φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «VM & A 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. VM & A A.E.» 

46 

Έγκριση πρόσθετης δαπάνης για την καταβολή αποζημίωσης θετικών 
ζημιών λόγω διακοπής εργασιών του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού 
δικτύου ομβρίων στο Ακρογιάλι Ν. Περάμου του Δήμου Μεγαρέων», 
προϋπολογισμού 5.600.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) αναδόχου εταιρείας 
ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.. 1562 

47 

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του 
άρθρο 221, παρ. 11.δ του Ν. 4412/2016, της παροχής υπηρεσιών 
«Καθαρισμός ρεμάτων Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας, Σαλαμίνας 
αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022-2024» προϋπολογισμού 
1.200.000,00 € με Φ.Π.Α.,  Παρόχου Εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ 1563 

48 

Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της σύμβασης του άρθρου 5Β του 
Ν. 3986/2011 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ανώνυμης εταιρείας 
με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Δημοσίου Α.Ε.» για τη διενέργεια της ωρίμανσης, της διαγωνιστικής 
διαδικασίας (και κάθε διαδικασίας ανάθεσης) και της παρακολούθησης της 
εκτέλεσης των συμβάσεων σε σχέση με το «Υποέργο 3: Αθηναϊκή Ριβιέρα - 
1. Αστικός Περίπατος» του Πυλώνα Ανάκαμψης με Κωδ. 1 «Πράσινη 
Μετάβαση» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης με Δικαιούχο την 
Περιφέρεια Αττικής.  ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

49 

Έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» για την παροχή 
υπηρεσίας με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. 
ΕΡΥΘΡΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 693.523,44€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 1564 

50 

Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, αποσφράγισης 
υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» - Έλεγχος 
Δικαιολογητικών – Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών του Δημόσιου 
Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών με τίτλο: «Δράσεις Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 8.978.468,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΑΔΑ: 90ΘΜ7Λ7-ΠΦ8, ΑΔΑΜ: 
22PROC010604928). 1565 

51 

Σύσταση και ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα "Βελτίωση 
Οδικής Ασφάλειας" που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάκαμψης. 1566 

52 

Έγκριση σκοπιμότητας ένταξης του έργου "Βελτίωση Υποδομών Οδικής 
Ασφαλείας Αστικού και Υπεραστικού Δικτύου Περιφέρειας Αττικής" και 
αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την 
υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα "Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας" που 
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. 1567 

53 

Εισήγηση τροποποίησης συγκρότησης επιτροπών παραλαβής υλικών, 
εργασιών και παροχής υπηρεσιών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προστασίας Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση καταστροφών ή 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την αποκατάσταση αυτών. 1568 
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Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο site 
της Περιφέρειας Αττικής http://www.patt.gov.gr. 
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