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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 47η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 13-09-2022 και ώρα 11:00 π.μ., με 
τηλεδιάσκεψη, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 42/2022 Πρακτικού της Πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών & παροχής υπηρεσιών, καθώς & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., που 
αφορά στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 391 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/ τ. Α΄/2022), για 
ανάθεση τριάντα οκτώ (38) άγονων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της 
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για το σχολ. έτος 2022-2023.

2. Λήψη απόφασης, περί έγκρισης του 41/2022 πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών 
καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν. 4412/2016, 
για την ανάθεση της διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Μουσικής της 
Περιφέρειας Αττικής στο Αττικό Άλσος και του εορτασμού των 100 χρόνων από την 
Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 στους Δήμους της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής.
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής)

3. Κατάργηση των με α/α  112 και 113 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε Βορείου Τομέα 
Αθηνών.

4. Αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, των προσωρινών αναδόχων, του ηλεκτρονικού, 
άνω των ορίων, Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς ατόμων με 
αναπηρία (ΑμεΑ), από τον τόπο διαμονής τους στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα και αντιστρόφως, για το    
χρονικό διάστημα από 01/09/2022 έως 31/07/2024 Διακήρυξη 2/2022 (α/α στο ΕΣΗΔΗΣ: 
160669).

5. Έγκριση προσφυγής σε διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για τη 
μουσική συναυλία με το Γιάννη Κότσιρα.

6. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης ποσού 6.000,00€, για πληρωμή ταχυδρομικών τελών 
της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών και έγκριση 
έκδοσης ΧΕΠ για τον σκοπό αυτό, στο όνομα της υπαλλήλου του Τμήματος Γραμματείας της 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6319e5dc70128e28a8708e54 στις 08/09/22 15:54
2

Διεύθυνσης,     κας Σταυροπούλου  Παναγιώτας του Προκοπίου, Κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων και απόδοση λογαριασμού την 31/12/2022.
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Βορείου Τομέα)

7. Αντικατάσταση του Αναπληρωματικού Μέλους της Τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης 
Παραλαβής Υλικών και Παροχής Εργασιών όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων 
της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια αυτοκόλλητων ετικετών μηχανής 
γραμματοσήμανσης Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Δυτκής Αττικής και Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής, συνολικού 
προϋπολογισμού 1.650,00€ συμπ. Φ.Π.Α.

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών για το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την παρακολούθηση της θνησιμότητας των προνυμφών 
και των τελείων ατόμων του δάκου της ελιάς του έτους 2022 (υποδράση 6α της δράσεως 6), 
συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 350,00€ συμπ. του ΦΠΑ για την 
προμήθεια σφραγίδων υπηρεσιών της Π. Ε. Δυτικής Αττικής

11. Κατακύρωση αποτελέσματος 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».

12. Έγκριση του υπ’. αρ. 93/09-09-2022 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 προσκήρυξης για την ανάθεση κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα 
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την πραγματοποίηση  πολιτιστικών 
εκδηλώσεων στο πλαίσιο εορτασμού των «100 ΧΡΟΝΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής)

13. Έγκριση του αρ. 17/2022 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής περί ανάδειξης προσωρινού 
αναδόχου της υπ’ αριθ. 4/2022Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των 
ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εξής υπηρεσίες αρμοδιότητας Π.Ε.Ν.Τ.Α."

14. Έγκριση του αρ. 44/22 Πρακτικού της Επιτροπής παραλαβής και απόρριψη υπηρεσιών της 
αναδόχου εταιρείας βάσει της αρ. 66/2021 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 
στις παραχωρημένες στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεις μετά των υφιστάμενων  κτισμάτων & 
Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου για το κτίριο 240Α"

15. Απόρριψη προσφορών προσωρινών αναδόχων για τα δρομολόγια α/α 24,47,49 & 53 και 
έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης άρθρου 32 Ν4412/2016 καθώς και 
κατάργηση δρομολογίων με α/α 131,132,133,134,135 &136 της αρ. 6/2022 Πρόσκλησης 
μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων ΠΕΝΤΑ για τα έτη 2022-2025.

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 250,00€ για την 
προμήθεια και εγκατάσταση Module επέκτασης οκτώ (8) ζωνών στο σύστημα συναγερμού της 
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών.
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα)

17. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την πληρωμή απολογιστικών οδοιπορικών 
εξόδων & ημερησίας αποζημίωσης της Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Θεοδωρακοπούλου 
Βασιλικής

18.  Έγκριση δαπάνης για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΟΤΕ ΑΕ που αφορούν 
τιμολόγια τηλεπικοινωνιών κτιρίων όπου στεγαζόταν Υπηρεσίες των ΠΕ Πειραιώς & Νήσων 
κατά τα παρελθόντα έτη. 

19. Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.210,49 € για την συμμετοχή του Δρ. 
Ταβουλάρη Νικόλαου Τεχνικού Γεωλόγου ΕΜΠ, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στο διεθνές LandAware 
workshop 2022, το οποίο διοργανώνεται από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ερευνητικό Ινστιτούτο 
WSL και θα διεξαχθεί από τις 03 έως και τις 05 Οκτωβρίου 2022 στη Ζυρίχη (Birmensdorf) στην 
Ελβετία.
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20.  Διενέργεια διαπραγμάτευσης για την  αναβάθμιση ταχύτητας πρόσβασης ασύρματου δικτύου 
(wifi) , από τα 24Mbps στα 100Mbps , στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες Π.Ε. Πειραιώς 
και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, χρονικής διάρκειας 2 ετών , συνολικού προϋπολογισμού 
1.495,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την 
πληρωμή της  εργασίας  επισκευής και τοποθέτησης ανταλλακτικών ενός υπηρεσιακού 
οχήματος  της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για 
την μεταφορά υλικών δακοκτονίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς το έτος 2022.
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων) 

23. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης ΧΕΠ συνολικού ποσού 4.000,00€, για 
την κάλυψη δαπανών των διελεύσεων e-pass για τα υπηρεσιακά οχήματα KHI 9683, KHI 9599 
και KHI 9682 της Περιφέρειας Αττικής.

24. α) Έγκριση της επικείμενης μετακίνησης του Εντεταλμένου Π.Σ. της Δ/νσης Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ.1, του 
Ν.3852/2010 και β) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.820,00€ (χίλια οκτακόσια 
είκοσι ευρώ), για τη συμμετοχή  ( 3 ατόμων ) της Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή Έκθεση 
Τροφίμων και Ποτών Sial Paris 2022, που θα διεξαχθεί από 15 έως 19 Οκτωβρίου 2022 στο 
Παρίσι.

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000 € για την κάλυψη εξόδων και 
δαπανών  μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διαμονής εκτός έδρας,  υπηρεσιακών 
παραγόντων, καθώς θα συμμετάσχουν ως αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Αττικής, στη 
2η Διεθνή Έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας “BEYOND 4.0”, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί από 29 Σεπτεμβρίου έως 01 Οκτωβρίου 2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό Κέντρο HELEXPO της Θεσσαλονίκης.

26. Λήψη απόφασης για την παράταση προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του 
«Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων των 
Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής για ένα (1) έτος» 
(CPV:79713000-5), Συνολικού Προϋπολογισμού 148.800,00 με ΦΠΑ 24%, Διακήρυξη 14/2021 
(συστημ. 138275). 

27. Α) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1206/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και Β) 
Εξωδικαστική διευθέτηση ληξιπρόθεσμης οφειλής της εταιρείας Mediatel.

28. Α) Έγκριση του Πρακτικού 40Δ/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 μουσικής συναυλίας με το Σταύρο 
Σαλαμπασόπουλο και την Αρτέμιδα Ματαφιά που θα πραγματοποιηθεί 26 Σεπτεμβρίου 2022 
στο Αττικό Άλσος, συνολικού κόστους 8.000,00€ πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, 
στο φορέα «ΠΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ με δ.τ. 
CELESTIAL BLUE MON.IKE».

29. Α) Έγκριση του Πρακτικού 41Δ/2022 της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών Κεντρικού Τομέα Αθηνών Π.Α. και Β) Κατακύρωση του 
αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη 2η Διεθνή 
Έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας ‘BEYOND’ που θα πραγματοποιηθεί από 29 
Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO της 
Θεσσαλονίκης, συνολικού κόστους 99.200,00€ συμ/νου ΦΠΑ, στην εταιρεία ‘Διεθνής Έκθεση 
Θεσσαλονίκης ΑΕ’ με δ.τ. ‘ΔΕΘ-HELEXPO AE’  ως ο αποκλειστικός διοργανωτής της εν λόγω 
Έκθεσης.

30. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
διακήρυξης κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην καταναλωτική Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «FOOD & 
LIFE 2022» που θα πραγματοποιηθεί από 30 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2022 στο εκθεσιακό 
κέντρο Messe München του Μονάχου, συνολικού κόστους 24.699,31€ συμ/νου ΦΠΑ, με την 
εταιρεία ‘KLNi- Promotion’’ με την οποία συνεργάζεται κατά αποκλειστικότητα το 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο για τη διοργάνωση της εν λόγω 
Έκθεσης.
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31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 14.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% για την προμήθεια έως και τριακοσίων πενήντα (350) 
δάφνινων στεφάνων για την άρτια οργάνωση των εθνικών επετείων, επίσημων τελετών, 
εκδηλώσεων εθνικής μνήμης, εορτών και εθιμοτυπικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής, 
για δύο (2) έτη.

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 310,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την επανεκτύπωση 5.000 επαγγελματικών καρτών για τις 
ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Π.Α.

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 1.450,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια: α) τριών (3) μεταλλικών συρταριέρων 
κρεμαστών φακέλων και β) δύο χιλιάδων (2.000) φακέλων, για τις ανάγκες ασφαλούς και 
οργανωμένης φύλαξης του αρχείου του Τμήματος Ρεμάτων της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας Π.Α.

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 80,60€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την αντικατάσταση μπαταρίας σε έναν αναλυτή 
καυσαερίων (μοντέλο GA-40 με σειριακό αριθμό 40043085) που χρησιμοποιείται για την 
υλοποίηση και τον προγραμματισμό των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων /ελέγχων που 
διενεργεί η Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Π.Α. 

35. Ανάκληση της υπ’ αρ. 1708/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: α) την 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη 
συμμετοχή της Π.Α. στη διεθνή τουριστική έκθεση IFTM-TOP RESA 2022 που θα διεξαχθεί στο 
Παρίσι (20 - 22/9/2022) και β) την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
προκειμένου εντός της ταχθείσας από τον ΕΟΤ χρονικής προθεσμίας, (16/8/2022), να έχουν 
ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες για την παροχή των ζητουμένων 
υπηρεσιών.

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 161,20€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την επισκευή του υπηρεσιακού επιβατικού οχήματος με αρ. 
κυκλοφορίας ΚΗΙ 9661 της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Π.Α.

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την επισκευή του υπηρεσιακού οχήματος με αρ. κυκλοφορίας 
ΚΗΗ 2237 το οποίο καλύπτει, κυρίως, τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Οικονομικών Π.Α.

38. Έγκριση του Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αναφορικά με τον έλεγχο 
διευκρινίσεων και την παραίτηση οικονομικών φορέων από δρομολόγια που τους ανατέθηκαν με 
την υπ’ αρ. 1799/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στα πλαίσια της Πρόσκλησης 
11/2022 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών  

39. Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Συνοπτικών Διαγωνισμών 
Κεντρικού Τομέα Π.Α  σχετικά με την διαπραγμάτευση με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει για την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης, οργάνωσης και εκτέλεσης 
παραγωγής της εκδήλωσης με τίτλο «Βόρειος Ήπειρος Πατρίδα Αξιών–Κοιτίδα Πολιτισμού .

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 400,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ για παροχή υπηρεσιών συμβολαιογράφου
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα)

41. Διενέργεια διαπραγμάτευσης στα πλαίσια της απευθείας μίσθωσης στην Περιφέρεια Αττικής 
χώρων του ακινήτου επί της Λ. Μεσογείων 372, για την  κάλυψη στεγαστικών αναγκών του 2ου 
Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) Β’ 
Αθήνας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 (ΦΕΚ 179/Α’ /1996) και τις διατάξεις του Ν. 
3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

42. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της ΑΜΚΕ με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ» Κοινωνική Οργάνωση 
Υποστήριξης Νέων, που αφορά στην παράταση της παραχώρησης χώρου στην Πλατεία 
Πρωτομαγιάς για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Mobile School κάθε 
Πέμπτη, με έναρξη την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 εκτός εορτών.

43. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Ένωσης Ελληνίδων για την Οικογένεια & την Νεότητα 
Καλλιθέας, περί παραχώρησης χώρου έμπροσθεν του παραχωρημένου κατά χρήση κτιρίου στο 
Δήμο Καλλιθέας και έμπροσθεν των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής κτιρίων 210Α και 
220Α, για την διεξαγωγή εκδήλωσης την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 17 
Σεπτεμβρίου 2022.
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(Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών)
44. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 

Αττικής και του Δήμου Παπάγου – Χολαργού για την προμήθεια με τίτλο: «Αναβάθμιση γηπέδου 
ποδοσφαίρου οδού Κύπρου Δ.Κ. Χολαργού» προϋπολογισμού € 919.993,20 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

45. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του Δήμου Χαϊδαρίου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων του Δήμου Χαϊδαρίου» προϋπολογισμού 
€ 1.356.127,24  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

46. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή 
Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Κάτω Πεύκης» συνολικού 
προϋπολογισμού 782.000.00ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

47. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με 
Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών με τίτλο: 
«Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος εκπαιδευτικής ρομποτικής σε επιλεγμένα δημοτικά 
σχολεία της Περιφέρειας Αττικής». 

48. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με 
Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών με τίτλο: 
«Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας, Συντονισμού και 
Διαχείρισης Κρίσεων».
(Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

49. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών του έργου: 
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ – Β΄ 
ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 1.600.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.), αναδόχου οικονομικού φορέα 
«ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εργολαβία ΑΠ 88, με κωδικό ΟΠΣ 
5001108, αναδόχου «ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
(Δ/νση Αντιπλημμυρικής Προστασίας)

50. Α) Έγκριση διακήρυξης μετά των παραρτημάτων της, για την διενέργεια του ανοικτού, άνω των 
ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  LED ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΧΑΡΝΑΙ », προϋπολογισμού 402.840,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και  Β)Έγκριση αποστολής 
σχετικής προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

51. Διάθεση αποξηλωμένων φωτιστικών οδοφωτισμού που αποξηλώθηκαν στα πλαίσια της 
σύμβασης της παροχής υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», προς 
ανακύκλωση, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.
(Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών)

52. Έγκριση 1) του σχεδίου Διακήρυξης και των όρων του διαγωνισμού για την ανοικτή διαδικασία 
δημοπράτησης μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ''ΛΥΚΟΡΕΜΑ''», εκτιμώμενης αξίας  203.563,96 € (πλέον Φ.Π.Α. 
24%),  2) της δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και 3) του σχεδίου Περίληψης 
Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο  και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. 

53. Διατύπωση Γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου: «Κατασκευή Νέου Παιδικού 
σταθμού επί της Λ. Ειρήνης και Αριστογείτονος του Δήμου Ηλιούπολης» σχετικά με την έγκριση  
παράτασης της συνολικής προθεσμίας.   
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής)

54. Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. προκειμένου να προχωρήσει, έπειτα από τη διάλυση της 
σύμβασης, στην ολοκλήρωση του υποέργου1: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ. 
ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΗ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 160 του ν. 
4412/2016.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής)

55. Έγκριση  3ου Α.Π.Ε  και σύναψη 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών: 
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6319e5dc70128e28a8708e54 στις 08/09/22 15:54
6

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ "ΓΗΡΥΟΝΗΣ"» 
αναδόχου εταιρείας «ANAΠΤΥΞΗ  A.E»,  προϋπολογισμού:4.898.000,00€.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτικής Αττικής)

56. Ανάκληση της αριθμ 1778/9-8-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής περί μερικής αποδοχής της από 23-6-2022 ένστασης της Κ/ξίας ΑΑΓΗΣ Α.Ε.-ΔΕΚΤΩΡ 
Α.Ε. και έγκρισης αποζημίωσης εισκομισθέντων υλικών  με βάση  την παρ.1 του άρθρου 64 
τουν Ν.3669/2008 για το έργο  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ» .

57. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης : «Έκδοση ή ανανέωση πιστοποιητικών 
πυροπροστασίας κτιρίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων», προϋπολογισμού 
15.576,26 ευρώ με το ΦΠΑ, αναδόχου ΠΥΡ-ΠΑΝ Sale Product State ΙΚΕ.

58. 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.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων) 

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 (13/09/2022) 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

mailto:oe@patt.gov.gr
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