
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6335992e70128e28a87a107c στις 29/09/22 16:10
1

 
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 52η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 4-10-2022 και ώρα 11:00 π.μ., με 
τηλεδιάσκεψη, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σκοπιμότητας για την υλοποίηση δράσης ευαισθητοποίησης από το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ με 
τίτλο «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα», συνολικού προϋπολογισμού 10.000€ με ΦΠΑ. 
(Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών)

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια από τα ΕΛΤΑ, προπληρωμένης  
κάρτας γραμματοσήμανσης της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων  
και ορισμός υπόλογου για την έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την άμεση πληρωμή του ΚΤΕΟ των με αρ. κυκλ. 
ΚΗΥ5987, ΚΗΥ6315, ΚΗΥ6316, ΚΗΥ6330 και ΚΗΥ6334 υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. 
Πειραιά,  καθώς και για την πληρωμή πιστοποιητικού ταχογράφου του με αρ. κυκλ. ΚΗΥ5987 
λεωφορείου και ορισμός υπόλογου για την έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής.

4. Έγκριση καταβολής, συνολικού ποσού 2.526,00 € (δυο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι έξι ευρώ), για 
επιστροφή τελών μεταβίβασης αυτοκινήτων και λοιπών περιπτώσεων, ως  αχρεωστήτως 
καταβληθέντων.

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την έκδοση πολυετούς Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης, συνολικού ποσού 1.860,00 € (χιλίων οκτακοσίων εξήντα ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την μίσθωση δύο ( 2 ) Χημικών Τουαλετών για χρονικό 
διάστημα τριών ( 3 ) μηνών, προς κάλυψη αναγκών των ωφελούμενων στον Αρχαιολογικό χώρο 
της Ακτής Θεμιστοκλέους στον Πειραιά, στα πλαίσια της δράσης με α/α 15151, του 
Προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα σύμφωνα με τη Δημόσια πρόσκληση Νο 4/2020.

6. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής της Π.Ε. Πειραιά, για την παραλαβή δύο (2) μισθωμένων 
Χημικών Τουαλετών, την βεβαίωση της χρήσης τους και καλής εκτέλεσης των εργασιών και 
υπηρεσιών για την λειτουργία τους για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, προς κάλυψη των 
αναγκών των ωφελούμενων στον Αρχαιολογικό χώρο της Ακτής Θεμιστοκλέους στον Πειραιά, 
στα πλαίσια της δράσης με α/α 15151, του Προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα σύμφωνα 
με τη Δημόσια πρόσκληση Νο 4/2020.

7. Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατ’ εξαίρεση εξουσιοδότηση του 
βρεφονηπιακού σταθμού Κερατσινίου, χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής – 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, προκειμένου να διενεργήσει αυτοτελώς τις διαδικασίες 
ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών για τρόφιμα για το έτος 2023.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6335992e70128e28a87a107c στις 29/09/22 16:10
2

8. Α) Την έγκριση του με αρ. 08/2022 Πρακτικού, της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Παροχής 
Υπηρεσιών, ως προς την ΟΜΑΔΑ Α΄- Αναλώσιμα (μελάνια, τύμπανα κλπ.) που αφορά στην αρ. 
4/2022 πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Πειραιά (ΑΔΑΜ: 
22PROC010970150 - Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 164199), στα πλαίσια του Δ.Σ.Α της 
Περιφέρειας Αττικής (Διακήρυξη 2/2021 - ΑΔΑΜ: 21PROC008087613), για την προμήθεια ειδών 
γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ.), για την 
κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων της ΠΕ Πειραιά, κοινών υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιά & 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πειραιά, του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά και του 2ου 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά. Β) Την προσωρινή κατακύρωση για την ΟΜΑΔΑ Α’ – Αναλώσιμα ( 
μελάνια, τύμπανα κλπ.) στην εταιρεία «Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» κατόπιν των 
διευκρινίσεων που κατέθεσε σχετικά με την Οικονομική προσφορά της.

9. α) Έγκριση του υπ’ αριθμ. 9/2022 πρακτικού, της αρμόδιας Πενταμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής επί της υπ’ αριθμ. 6/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011225237) Πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Πειραιά, στα πλαίσια του ΔΣΑ της Περιφέρειας Αττικής 
(αρ. διακήρυξης 4/2022 - ΑΔΑΜ: 22PROC010438031), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών δημόσιων σχολείων της Π.Ε. Πειραιά, για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 
2024-2025 και β) Τον καθορισμό προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, 
προκειμένου να προσκομίσουν οι Οικονομικοί Φορείς, τα απαραίτητα δικαιολογητικά σχετικά με 
τις διευκρινίσεις που αναφέρονται στο υπ’ αριθμ.9/2022 πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά)

10. Συγκρότηση Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής παραλαβής των ειδών για το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών για την παρακολούθηση της θνησιμότητας των προνυμφών και των 
τελείων ατόμων του δάκου στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Συγκριτικών 
πειραματικών Εργασιών Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς του έτους 2022 και συγκεκριμένα 
της Δράσης 6 (Υποδράση 6α).

11. Α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.600,00 συμπ. Φ.Π.Α. (πολυετής 
υποχρέωση) για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης με αντικείμενο την παρακολούθηση τοξικών 
μικροφυκών ή και δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας 
οστρακοειδών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Β) Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση κατά το άρθρο 32, παρ. β, εδάφιο ββ του ν. 
4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την ανωτέρω διαδικασία.

12. Έγκριση πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνιστικών 
Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών της ΠΕΔΑ αναφορικά με κήρυξη εκπτώτου προσωρινού 
αναδόχου  της υπ’ αρ. 6/2022  Πρόσκλησης της ΠΕΔΑ στο πλαίσιο του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων 
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

13. Τροποποίηση δρομολογίων 25,94 και 111 της Π.Ε. Δυτικής Αττικής.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικής Αττικής)

14. Έγκριση καταβολής μέρους του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό 
του οικ. έτους 2022, για επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων, τρέχοντος έτους, 
συνολικού ποσού 579,00€, της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών.

15. Α.  Τη μερική ανάκληση: α) ποσού 39,60€ της ΑΑΥ α/α 111 α.π. 2195/22, β) ποσού 80,00€ της 
ΑΑΥ α/α 114 α.π. 2193/22 και γ) ποσού 60,00€ της ΑΑΥ α/α 116 α.π. 2186/22 . Β. Την έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, συνολικού 
ποσού 179,60€ για την Αγιορίτου Βικτώρια, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού 
Τομέα Αθήνας.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα)

16. Κατάργηση των δρομολογίων με α/α 124, 192 και 196 της υπ΄ αριθ. 6/2022 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 Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025.

17. Τροποποίηση των δρομολογίων με α/α 95, 96 και 106 της υπ΄ αριθ. 6/2022 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 Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025.
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18. Τροποποίηση των δρομολογίων με α/α 30 και 99 της υπ΄ αριθ. 6/2022 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 
Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025.

19. Έγκριση δαπάνης ποσού: 100,00€  για την επιστροφή, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος,             
παραβόλου του Ν. 3982/2011, της Δ/νσης  Ανάπτυξης της ΠΕΑΑ, στην κα Σοφία Φωτιά              
του Αθανασίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  11  του Ν. 3982/2011.

       (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής)
20. Παραιτήσεις προσωρινών αναδόχων από δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Πρόσκλησης 

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.

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

22.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 201,50€, για την αμοιβή των Δικαστικών 
Επιμελητών Σεφέρου Γρηγορίου και Τσίκρου Ιωάννη, για επιδόσεις εγγράφων των Διευθύνσεων 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και Μεταφορών 
& Επικοινωνιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.

23. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά οκτακοσίων (800) κιβωτίων ,του 
αρχείου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου 
Τομέα Αθηνών, από τις αποθήκες του Φαλήρου στο Μαρούσι (μεταφορά και τακτοποίηση), 
ποσού 2.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

24. Τροποποίηση των με α/α  9, 15, 16, 74, 132, 133, 134 και 144 δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών της Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών.

25. Έγκριση πρακτικού περί ανάδειξης νέων προσωρινών αναδόχων για τα με α/α 150 και 152 
δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, για την πρόσκληση 3/2022 (α/α στο ΕΣΗΔΗΣ:171373), 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.

26. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού  Ηλεκτρονικού, άνω των ορίων, ανοικτού διαγωνισμού , για 
την προμήθεια 42 επιβατικών αυτοκινήτων, για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας 
Αττικής, με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

27. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη του μηνιαίου τιμήματος της υπ’ αρ. 115/2020 
Σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα κτήρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε 
Βορείου Τομέα Αθηνών, οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/δευσης και το 1ο & 2ο 
ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ. Β΄ Αθήνας.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Βορείου Τομέα)

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 2.150,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , για την αντικατάσταση της διάταξης του αυτοματισμού της 
αυτόματης θύρας του θαλάμου και της μπουτονιέρας συντήρησης (ρεβιζιόν) πάνω από το 
θάλαμο , του ανελκυστήρα στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Καλαμακίου 46 , όπου στεγάζονται οι 
Δ/νσεις Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ν.Τ.Α., Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Ν.Τ.Α. και 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Ν.Τ.Α.

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού 12.000,00€ 
συμπ. Φ.Π.Α. για την προμήθεια ηλεκτροκίνητου παλετοφόρου για τις ανάγκες του Κέντρου 
Εφοδιασμού.

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 353,40 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ για την πληρωμή δικαστικών επιμελητών για επιδόσεις που πραγματοποιήθηκαν για τη 
Διεύθυνση Ανάπτυξης και τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα 
Αθηνών.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νότιου Τομέα)

31. Επιστροφή καταβληθέντων τελών μεταβίβασης στους δικαιούχους της συνημμένης κατάστασης, 
συνολικού ποσού 285,00€, λόγω μη πραγματοποιήσεως της μεταβίβασης των οχημάτων τους.

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.798,12€ για την πληρωμή 
δικαστικών επιμελητών σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
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33. 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 για τη μετακίνηση εκτός έδρας 
ενός αιρετού, του Προϊσταμένου  της Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής και Αλιείας 
και πέντε (5) υπαλλήλων, στο πλαίσιο της 29ης Διεθνής Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων 
Εξοπλισμού & Εφοδίων (Agrotica) από 20/10/2022 έως 23/10/2022 στη Θεσσαλονίκη.

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #3.382,55€#, για την πληρωμή 
δικαστικής δαπάνης σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 9580/2022 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 12ο, Μονομελές)

35. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ΄αρ. 1/2022 Σύμβασης Παροχής υπηρεσιών 
συντήρησης υποδομών και πρασίνου Πεδίου Άρεως, Πλατείας Πρωτομαγιάς, Λόφου Εθνικής 
Αντιστάσεως και Αττικού Άλσους για τρία (3) έτη, κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, για την ετήσια συντήρηση αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή του πυροσβεστικού 
εξοπλισμού των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 620,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, για την επανεκτύπωση 4.000 επιστολόχαρτων με ελληνικό εθνόσημο και 1.000 
επιστολόχαρτων με αγγλικό εθνόσημο για τις ανάγκες αλληλογραφίας του Γραφείου 
Περιφερειάρχη και του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων Π.Α.

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.612,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, για την προμήθεια και παροχή εξοπλισμού για την υλοποίηση της άσκησης πλημμυρικού 
κινδύνου «ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ 2022» η οποία θα διεξαχθεί 20 Οκτωβρίου 2022 από την Αυτοτελή 
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Α.

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 21.700,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την υλοποίηση Δράσης Ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με 
τις Ψηφιακές Υπηρεσίες των Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Α. με διανομή εντύπου 
στο χώρο των επτά (7) ανωτέρω Διευθύνσεων.

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την επισκευή του με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-9683 υπηρεσιακού 
οχήματος το οποίο καλύπτει τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών Π.Α.

41. Έγκριση του Πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την εξέταση 
των ελλειπόντων στοιχείων της προσφοράς του οικονομικού φορέα Αριστείδης Μαυρογιαννάκης 
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 15/2022 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών στην 
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα κατά τα έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025.  

42. Έγκριση του Πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την 
παραίτηση του οικονομικού φορέα από την εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών στην 
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Πρόσκληση 15/2022).
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα)

43. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 19-9-2022 επιστολής-αίτησης της εταιρείας  
«ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» μισθώτριας α)του κτιρίου «ΑΛΣΟΣ» και του 
περιβάλλοντος χώρου αυτού και β)της καφετέριας – Κυλικείου πρώην «Γαρδένια», στο Πεδίον 
του Άρεως, για παράταση της ισχύουσας σύμβασης μίσθωσης

44. Λήψη απόφασης παραχώρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών 
στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

45. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Πανελληνίου Σωματείου Αναπήρων και Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες « Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ » για την παραχώρηση χώρου εντός του Πεδίου του Άρεως για την 
επίδειξη και προώθηση παραγομένων προϊόντων ΑΜΕΑ και άλλων παραδοσιακών προϊόντων 
από Συλλόγους ΑΜΕΑ, με σκοπό την ενίσχυση των μελών του Σωματείου, από την Δευτέρα 10 
έως την Τρίτη  25 Οκτωβρίου 2022 . 

46. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 14-9-2022 Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 
13 του Π.Δ. 242/1996 και κήρυξη άγονης της  φανερής, προφορικής και μειοδοτικής 
δημοπρασίας με σκοπό τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του 1ου Κέντρου Διεπιστημονικής 
Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ)  Ανατολικής Αττικής.

47. Λήψη απόφασης για την εκποίηση-ανακύκλωση ή καταστροφή δύο (2) μη λειτουργικών 
κλιματιστικών μονάδων, ενός (1) παλαιού φωτοτυπικού μηχανήματος και έντεκα (11) 
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χαλασμένων τηλεφωνικών συσκευών της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και 
Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 
(Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών)

48. Έγκριση του από 22-6-2022 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: 
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)", και καθορισμός του ποσού της αποζημίωσης του 
αναδόχου λόγω της διάλυσης της σύμβασης.

49. Δαπάνη εκτίμησης ιδιοκτησιών και των επικειμένων τους που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Χ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ».

50. Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «Υπηρεσία 
διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2022-
2023)» συνολικής δαπάνης 2.156.484,09 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) που δημοπρατείται με ανοικτή 
διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/16, με χρήση επισπευσμένης διαδικασίας.

51. Έγκριση του 2ου 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%).

52. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ- 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ», 
εκτιμώμενης αξίας 1.774.193,55 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

53. Έγκριση του 2ου 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%).
 (Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Κεντρικού Τομέα)

54. Αντικατάσταση μελών της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της παροχής 
Υπηρεσίας με τίτλο :«Έκδοση ή ανανέωση πιστοποιητικών πυροπροστασίας κτιρίων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων», προϋπολογισμού 15.576,26 € με το Φ.Π.Α.

55. Έγκριση 3ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ''ΛΕΩΦ.Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'' & ''ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ 
ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΣΧΙΣΤΟΣ''» αναδόχου LM 
CONSTRUCTION ΑΚΤE.

56. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της ηλεκτρονικής δημοπράτησης ανοικτού 
διαγωνισμού καθώς και την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης για τη συγκρότηση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»,  προεκτιμώμενης αμοιβής 7.600.000,00 με Φ.Π.Α.
 (Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς και Νήσων)

57. Λήψη απόφασης για έγκριση της Τοπογραφικής Μελέτης, Υδραυλικής Προμελέτης, 
Περιβαλλοντικής Μελέτης των φραγμάτων ανάσχετης και των Γεωλογικών Μελετών, στο 
πλαίσιο 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».

58. Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 για την σύναψη σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: 
«ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ 
ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΒΙΛΙΩΝ 2021», προεκτιμώμενης αμοιβής 
1.852.240,96€ (με Φ.Π.Α.) και εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δυτικής Αττικής)

59. Τροποποίηση της με αρ. 860/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής που αφορά στην έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της  
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Γαλατσίου για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: 
«ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΟΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» 
συνολικού προϋπολογισμού  3.767.263,84 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
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60. Έγκριση σύναψης και όρων 3ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγκιστρίου για  το έργο: «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων 
Χώρων Οικισμού Μετόχι».
 (Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

61.  Έγκριση: α). του τεύχους «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ», β)του τεύχους 
«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ», γ) 
του τεύχους «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝΝΕΟΥ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ» (με τα συνοδευτικά σχέδια) και δ). των τευχών δημοπράτησης 
Οριστικής Μελέτης με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΕΟΥ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ” που εκπονήθηκαν στα πλαίσια της Υπηρεσίας με τίτλο: 
«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση διαδικασιών Δημοπράτησης Δ/νσης Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 29.992,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), 
αναδόχου « Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί μεδ.τ. GK CONSULTANTS».
 (Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας)

62. Α) Έγκριση διακήρυξης μετά των παραρτημάτων της, για την διενέργεια του ανοικτού, άνω
των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και μεταφορά αντιπαγετικού άλατος
για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων σε τμήματα του δικτύου της Περιφέρειας Αττικής, στις
παράπλευρες οδούς της ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε
συμβάλλουσες οδούς αυτών», προϋπολογισμού 1.327.430,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).
Β) Έγκριση αποστολής σχετικής προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ε.Ε., όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

63. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1948/2022 (ΑΔΑ: 6Ν9Π7Λ7-ΟΞΓ) Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
άνω των ορίων παροχής υπηρεσιών: «Επιτήρηση, εκσυγχρονισμός και βελτιστοποίηση 
ρυθμίσεων Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής»,  για το ΤΜΗΜΑ Β με α.α. 
ΕΣΗΔΗΣ 163722.

64. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Ε.Δ. και κατακύρωση του διαγωνισμού παροχής με τίτλο: 
«Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Π.Α.Ο.Δ. Περιφέρειας 
Αττικής», προϋπολογισμού 2.016.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), που πραγματοποιήθηκε με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32 παρ. 
2 περ. α του Ν. 4412/2016).

65. Α) Έγκριση διακήρυξης μετά των παραρτημάτων της, για την διενέργεια του ανοικτού, άνω των 
ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ 
ΑΓΩΓΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ Β΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.ΔΙ.Μ.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2020-
2022)» προϋπολογισμού 1.612.903,23€ πλέον Φ.Π.Α.   Β) Έγκριση αποστολής σχετικής 
προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., όπως προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις.
 (Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών)

66. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση μηχανημάτων -οχημάτων με το απαραίτητο 
προσωπικό τους για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας προς συνδρομή της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών από τις 19-01-2022.

67. Εισήγηση για την έγκριση Σκοπιμότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής σε 
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, HORIZON EUROPE με προτεινόμενο τίτλο: «GOBEYOND»
 (Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας) 

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 (4/10/2022) 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.

mailto:oe@patt.gov.gr
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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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