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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 39η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 9-8-2022 και ώρα 11:00 π.μ., με 
τηλεδιάσκεψη, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, αναφορικά με 
μουσική συναυλία - λαϊκό αφιέρωμα με τη Βασιλική Καντιλιέρη στις 28 Αυγούστου 2022 στον 
Δήμο Ύδρας, για τον εορτασμό των Κουντουριώτειων 2022, στο πλαίσιο του πολιτιστικού 
προγράμματος της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το καλοκαίρι 2022.

2. 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 συναυλία 
“Από Χρυσό, Λίβανο και Σμύρνα” της Μαρίας Έσπερ στις 29 Αυγούστου 2022 στον Δήμο 
Σπετσών, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής για τον εορτασμό 
των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922.

3. 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 μία 
συναυλία Εστουδιαντίνα “Τα Πολιτάκια” την 3η Σεπτεμβρίου 2022 στον Δήμο Τροιζηνίας - 
Μεθάνων, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής για τον εορτασμό 
των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922.

4. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, αναφορικά με 
μουσική συναυλία στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 στον Δήμο Σπετσών για την Αρμάτα 2022, στο 
πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το 
καλοκαίρι 2022.

5. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, αναφορικά με 
μουσική συναυλία στις 17 Σεπτεμβρίου 2022, στον Δήμο Αίγινας για τη 13η γιορτή Φιστικιού, 
στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το 
καλοκαίρι 2022.

6. 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 μία 
συναυλία Εστουδιαντίνα “Τα Πολιτάκια” την 18η Σεπτεμβρίου 2022 στον Δήμο Αίγινας, στο 
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πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής για τον εορτασμό των 100 
χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922.

7. 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 συναυλία με 
τον Κώστα Μακεδόνα την 20η Σεπτεμβρίου 2022 στον Δήμο Σαλαμίνας, στο πλαίσιο των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής για τον εορτασμό των 100 χρόνων από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή του 1922.

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
(24%) για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δειγμάτων τροφίμων φυτικής και ζωικής 
προέλευσης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής από τον Πειραιά σε διαπιστευμένα εργαστήρια εντός και εκτός Αττικής για 
ένα έτος.

9. Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νήσων)

10. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση  κατά το 
άρθρο 32, παρ. β, εδάφιο αα του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την 
πραγματοποίηση μίας πολιτιστικής εκδήλωσης, της Περιφέρειας Αττικής στο Αττικό Άλσος.

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 600,00€ συμπ. ΦΠΑ, για τον έλεγχο 
και την επισκευή του A/C του υπ’ αριθμ. κυκλ. ΜΕ 95280 φορτωτή της Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 80.000,00€ συμπ. ΦΠΑ, για την παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων που στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, η 
Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης, η Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης και το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής, 
χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών.

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00€ συμπ. ΦΠΑ, για την προμήθεια και 
τοποθέτηση μίας κλιματιστικής μονάδας στο Αγροτικό Κτηνιατρείο της Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

14. Έγκριση του υπ’. αρ. 75/26-07-2022 πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτ. 
Αττικής αναφορικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το άρθρο 155 του ν. 
4483/2017 (Α΄107), όπως ισχύει, για τη χρονική περίοδο φοίτησής τους -Σεπτέμβριος 2022 έως 
και Ιούλιος 2023 από και προς τις εγκαταστάσεις του Πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων Αναπήρων Παιδιών 
& Νέων, με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΝΟΜΗ», προϋπολογισμού 113.086,40€ 
συμπεριλαμβανομένων: του ΦΠΑ, αναπροσαρμογής τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής 
καυσίμου 10% και τροποποίησης δρομολογίου 25%.

15. A) «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 191/2022 (Ρ7Η17Λ7-2ΛΕ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
αναφορικά με εργασίες αναδιαμόρφωσης εσωτερικών χώρων γραφείου του Τμήματος 
Τοπογραφίας – Εποικισμού – Αναδασμού Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Δ/νσης Πολιτικής Γης και Β) 
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 267833/30-03-2022 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας θερινής περιόδου έτους 2022 και χειμερινής 
περιόδου έτους 2022-2023 για χειριστές – οδηγούς της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής.

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια πέντε (5) αδειών χρήσης λογισμικού 
office 365 για τρία (3) έτη για τις ανάγκες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, 
συνολικού προϋπολογισμού 2.700,00€ συμπ. Φ.Π.Α.

18. Έγκριση καταβολής μέρους του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό 
του οικ.έτους 2022, για την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του ειδικού λογαριασμού του 
ν.103/75 συνταξιοδοτηθέντος τέως υπαλλήλου Περιφέρειας Αττικής Γαρυφαλάκη Μαρίας του 
Ηλία.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικής Αττικής)

19. Έγκριση καταβολής μέρους του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό 
του οικ. έτους 2022, για επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων, Α) παρελθόντος 
έτους, συνολικού ποσού 195,00€, της Δ/νσεως Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕ Δυτικού 
Τομέα Αθηνών Β) τρέχοντος έτους, συνολικού ποσού 895,00€, των Δ/νσεων: Μεταφορών & 
Επικοινωνιών, Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών.

       (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα)
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20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού: 1.593,00€ (510,00€+1083,00€) για 
Παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποζημίωσης ιδιοκτησίας της κ. 
Κάκαρη Ελένης -ιδιοκτήτριας κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ακινήτων με ΚΑ 112α και ΚΑ25α 
- που έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 8/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
για ακίνητο που έχει απαλλοτριωθεί για το έργο: «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Y) στην Ο.Ε.Δ.Α. Β.Α. Αττικής στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού.

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού: 89,90€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, για την πληρωμή της αμοιβής ενός δικαστικού επιμελητή για δύο (2) επιδόσεις που 
πραγματοποίησε το έτος 2022, για λογαριασμό της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της ΠΕΑΑ.

       (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής)
22. Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν για την πρόσκληση 2/2022 

(α/α στο ΕΣΗΔΗΣ:164500), στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση 
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής 
Ενότητας  Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά  έτη  2022-2023, 
2023-2024 και 2024-2025.

23. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης, για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος 
ραφιών (τύπου dexion), για την τακτοποίηση του αρχείου της Διεύθυνσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών.

24. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης, για εργασίες επισκευής και αντικατάσταση υλικών του 
ανελκυστήρα στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Βορείου Τομέα)

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 4.281,72€ για την πληρωμή 
δικαστικών επιμελητών σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

26. Επιστροφή ποσού 976,68€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
27. «Έγκριση των όρων της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού, άνω των ορίων, ανοικτού διαγωνισμού 

για την κάλυψη των αναγκών, στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης με τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ., του 
Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας και των παράλληλων εκδηλώσεων ΣΕΓΑΣ/ΑΙΜΣ για τα έτη 
2022 & 2023, προϋπολογισμού 923.520,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  και του 
δικαιώματος προαίρεσης έως 8% για το έτος 2023 (CVP: 92622000-7) »   

28. Ανάδειξη μειοδότη του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή 
ταξιδιωτικού γραφείου που θα καλύψει τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής του 
Προγράμματος «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ (Η.Π.Α., ΚΑΝΑΔΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΚΟΡΕΑ)», συνολικού 
προϋπολογισμού 326.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Διακήρυξη 9/2022)

29. Α) Έγκριση του Πρακτικού 37Δ/2022 της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών Κεντρικού Τομέα Αθηνών Π.Α. και Β) Κατακύρωση του 
αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης για την ενοικίαση του εξωτερικού χώρου του Ζαππείου 
Μεγάρου όπου θα διεξαχθεί η εκδήλωση «ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ: ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΞΙΩΝ – ΚΟΙΤΙΔΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» 23 Σεπτεμβρίου 2022, συνολικού κόστους 1.370,00€ (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ), 
δυνάμει της με αρ. 77/2022 απόφασης Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Α., με το φορέα 
«Επιτροπή Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων» που διαχειρίζεται το ‘ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ’. 

30. Προσδιορισμός αμοιβής νεοεισαχθέντων μηχανημάτων έργου – οχημάτων στο Μητρώο 
Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων).
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα)

31. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «CINEMA ALIVE», 
που αφορά την παραχώρηση χώρου για την λειτουργία υπαίθριων θερινών κινηματογραφικών 
προβολών, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και την παραχώρηση χώρου λειτουργίας κινητής 
καντίνας, στο «θέατρο Αλίκη» του Πεδίου του Άρεως, για το διάστημα από 20 Αυγούστου έως 
20 Σεπτεμβρίου 2022. 

32. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Ναυταθλητικού Ομίλου Ιδιοκτητών Ερασιτεχνικών Σκαφών 
(Ν.Ο.Ι.Ε.Σ.) Πόρτο Ράφτη, περί παραχώρησης χώρου για τη διεξαγωγή του Διασυλλογικού 
Αγώνα Αλιείας με Φελλό από Λιμενικές Εγκαταστάσεις, στις 11-09-2022 ή στην περίπτωση 
αναβολής του αγώνα λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών, στις 18-09-2022.

33. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της BULBULYAN SOPHIE για την ομάδα χορού DK-BEL 
Company, που αφορά στην πραγματοποίηση και  κινηματογράφηση καλλιτεχνικής εκδήλωσης 
στο Πεδίον του Άρεως, το Σάββατο 27 Αυγούστου 2022.
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(Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών)
34. Επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

ΒΛΑΒΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ 
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ», αναδόχου εταιρείας «DIALETI ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» και μετάθεση της λήξης της 
συνολικής προθεσμίας του έργου.

35. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της Παροχής Υπηρεσιών «Υπηρεσία 
αποψίλωσης λόγω κινδύνου πυρκαγιάς και συντήρηση πρασίνου στον Φαληρικό Όρμο».
 (Δ/νση Τεχνικών Έργων)

36. Μερική αποδοχή της από 23-6-2022 ένστασης της Κ/ξίας ΑΑΓΗΣ Α.Ε. - ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε. και  
έγκριση αποζημίωσης εισκομισθέντων υλικών  με βάση  την παρ.1 του άρθρου 64 του 
Ν.3669/2008 για το έργο  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ».  
 (Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς και Νήσων)

37. Έγκριση α) για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, β) των τευχών δημοπράτησης, γ) της πρόσκλησης, για την 
επιλογή αναδόχου για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας και 
συγκράτησης φερτών λεκανών απορροής, περιοχής πυρκαγιάς Βαρυμπόμπης - 2021», 
προϋπολογισμού 1.971.887,59 € (με Φ.Π.Α.), και δ) της επιτροπής διαπραγμάτευσης.

38. 1) Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έλεγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού 
για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΖΩΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ» (ΑΔΑΜ: 
21PROC009690841 2021-12-08) προεκτιμώμενης αμοιβής 2.093.900,58 Ευρώ (προ ΦΠΑ), με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής. 2) Κατακύρωση του διαγωνισμού στη μελετητική εταιρεία 
«HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MHXANIKOI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MHXANIKOI A.E.» 3) Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. προκειμένου να 
προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

39. Έγκριση των σταδίων: i) Τοπογραφική Αποτύπωση - Κτηματογράφηση (κατηγορία μελέτης 16) 
και ii) Πρόγραμμα Γεωτεχνικών Ερευνών (κατηγορία μελέτης 21) στο πλαίσιο εκπόνησης της 
συνολικής μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΡΑΦΗΝΑΣ» 
συμβατικής αμοιβής 79.771,75€ (με ΦΠΑ), αναδόχου μελετητικού σχήματος «Κ. ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.» «ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Σ. 
ΑΝΕΣΤΗΣ»,«ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ Γ. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ».
 (Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ανατολικής Αττικής)

40. Έγκριση α) για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, β) των τευχών δημοπράτησης, γ) της πρόσκλησης, για την 
επιλογή αναδόχου για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας και 
συγκράτησης φερτών λεκανών απορροής, περιοχής πυρκαγιάς Βιλίων 2021», προεκτιμώμενης 
αμοιβής 1.852.240,96€ (με Φ.Π.Α.),και τέλος δ) της επιτροπής διαπραγμάτευσης.

41. Έγκριση α) για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, β) των τευχών δημοπράτησης, γ)της πρόσκλησης, για την 
επιλογή αναδόχου για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας και 
συγκράτησης φερτών λεκανών απορροής, περιοχής πυρκαγιάς Γεράνεια Όρη 2021», 
προεκτιμώμενης αμοιβής 942.392,63 € (με Φ.Π.Α.), και τέλος δ) της επιτροπής 
διαπραγμάτευσης.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δυτικής Αττικής)

42. 1. Έγκριση του από 28-7-2022 1ου Πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για 
την επιλογή αναδόχου της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΈΤΟΥΣ 2021» προεκτιμώμενης αμοιβής: 600.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) και 
2. Εξουσιοδότηση Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής για τη 
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
 (Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας)

43. Α) Έγκριση διενέργειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης κατά το άρθρο 32 παρ. 2 περ. α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση σύμβασης 
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παροχής με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Π.Α.Ο.Δ. 
Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 2.016.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), μετά από σύμφωνη 
γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Β) Κλήση συγκεκριμένων εταιρειών για υποβολή προσφοράς με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

44. Έγκριση των πρακτικών 1ο & 2ο της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού 
μειοδότη, ανά τμήμα, του ανοιχτού, άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής 
υπηρεσιών: «Επιτήρηση, εκσυγχρονισμός και βελτιστοποίηση ρυθμίσεων Εγκαταστάσεων 
Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής», 3.225.802,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

45. Έγκριση της διακήρυξης και της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου : " Άμεση 
αποκατάσταση βλαβών και επικίνδυνων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας  
Δ.ΔΙ.Μ.Υ." (κωδικός έργου 2013ΕΠ08500068), προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ (πλέον 
ΦΠΑ).

46. Έγκριση της διακήρυξης και της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου : " Οριζόντια και 
κατακόρυφη σήμανση κόμβων-κάτω διαβάσεων και οδικού δικτύου (πρώην ΔΕΣΕ) Περιφέρειας 
Αττικής", (κωδικός έργου  : 2014ΕΠ58500002 ), προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

47. Έγκριση πρακτικού  αποσφράγισης / σειράς μειοδοσίας / γνωμοδότησης τεχνικών 
αξιολογήσεων της Επιτροπής  Διαγωνισμού  του Έργου: «Κατασκευή ηχοπετασμάτων της 
Εθνικής οδού», προϋπολογισμού 1.506.000,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α.), Κωδικός έργου ΚΑΕ 
9779.02.159, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών.
 (Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών)

48. Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για την διάθεση των αναγκαίων υδροφόρων οχημάτων (τρεις 
υδροφόρες, ένα φορτηγό με επικαθήμενο βυτίο και ένα όχημα τύπου 4χ4 με πρόσθετο 
πυροσβεστικό εξοπλισμό) με το απαραίτητο προσωπικό σε συνδρομή του Πυροσβεστικού 
Σώματος (4ο Π.Σ. Πειραιά), των Δήμων Αίγινας και Σαλαμίνας και της ΠΕΣΥΔΑΠ, για την 
αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου γεγονότος (πυρκαγιά) από 03.08.2022.

49. Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων και μικρών 
πυροσβεστικών οχημάτων σε φορείς της Περιφέρειας Αττικής (Κ,Ν,Β,Δ Τομέα Αθηνών), από τις 
03-08-2022 και για όσο διάστημα απαιτηθεί, για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου 
γεγονότος (πυρκαγιάς).

50. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων σε συνδρομή του Δήμου 
Φυλής και του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου γεγονότος 
(πυρκαγιά) σε περιοχές του Δήμου Φυλής και Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφέρειας 
Αττικής από 03-08-2021.

51. Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για την διάθεση υδροφόρων οχημάτων, οχημάτων τύπου 4χ4 
με πρόσθετο πυροσβεστικό εξοπλισμό και μηχανημάτων έργου στο Πυροσβεστικό Σώμα και σε 
Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, από 04-08-2022.
 (Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας) 

Παρακαλείσθε, σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Οικονομικής 
Επιτροπής στο τηλ. 2132063822.

Καλείσθε όπως μας ενημερώσετε έως την ως άνω ημέρα (9/8/2022) 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

mailto:oe@patt.gov.gr
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Νικόλαος Πέππας
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