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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 55ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίασή της, στις 25/10/2022 
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, συζήτησε τα 
παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό αποφάσεων από   2369 έως  2457 έτους 2022: 
 

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

1 ΕΗΔ 

Τροποποίηση της υπ’ αρίθ. 2205/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

περί  παραχώρησης χώρου στο Πανελλήνιο Σωματείο Αναπήρων και 

Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες « Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ » , εντός του Πεδίου του 

Άρεως για την επίδειξη και προώθηση παραγομένων προϊόντων ΑΜΕΑ και 

άλλων παραδοσιακών προϊόντων από Συλλόγους ΑΜΕΑ, με νέες 

ημερομηνίες από την Τετάρτη 9 έως την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 . 
2369 

2ΕΗΔ 

Έγκριση των όρων της υπ’ αρ. 4/2022 Πρόσκλησης Υποβολής 

Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο του ΔΣΑ, για την ανάθεση 

συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων 

της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 

και 2024-2025. 
2370 

3 ΕΗΔ 

Εισήγηση έγκρισης τροποποίησης του με α/α 154 δρομολογίου της υπ’ αρ. 

3/2022 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών [α/α ΕΣΗΔΗΣ: 

171164], στο πλαίσιο του ΔΣΑ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 

1049317/21-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας. 
2371 

4 ΕΗΔ 

Λήψη απόφασης : α) για την έγκριση του πρακτικού της αρμόδιας 

Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής, για την ανάδειξη προσωρινών 

μειοδοτών σχετικά με την υπ’ αριθμ. 6/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011225237) 

Πρόσκληση της Π.Ε. Πειραιά, στα πλαίσια του ΔΣΑ της Περιφέρειας 

Αττικής (αρ. διακήρυξης 4/2022- ΑΔΑΜ: 22PROC010438031) και την 

προσωρινή ανάθεση των δρομολογίων της υπ’ αριθμ. 6/2022 Πρόσκλησης 

της Π.Ε. Πειραιά σύμφωνα με το αρ. 391 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-

7-2022), β) για την εκ νέου πρόσκληση οικονομικών προσφορών, στα 

πλαίσια του υφιστάμενου ΔΣΑ της Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με τα 

άγονα δρομολόγια της υπ’ αριθμ. 6/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011225237) 

Πρόσκλησης της Π.Ε. Πειραιά. 
2372 

5 ΕΗΔ 

Έγκριση πρακτικού 34/2022 της αριθ. 8/2022 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού 

Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών 

Μεταφοράς των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το άρθρο 155 

του Ν.4483/2017, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς από και προς τις 

εγκαταστάσεις των Πιστοποιημένων Φορέων του Εθνικού Συστήματος 2373 
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Κοινωνικής Φροντίδας , από την υπογραφή της σύμβασης έως 14/07/2024 

, συνολικού προϋπολογισμού 71.400,00€ πλέον του Φ.Π.Α. και 

88.536,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Cpv: 60130000-8 – 

“Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών”), με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ" 

6 ΕΗΔ 

Λήψη απόφασης επί τροποποίησης δρομολογίου α/α 79 στα πλαίσια του 

Δυναμικού Συστήματος Αγορών για μεταφορά μαθητών δημοσίων 

σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της 

Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023 , 2023-2024 και 2024-

2025 υπ’ αρ.6/2022 (α/α συστήματος 167379 ) Πρόσκλησης υποβολής 

οικονομικών προσφορών Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α." 
2374 

7 ΕΗΔ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.720€ για την 

συμμετοχή 15 υπαλλήλων  των  Δ.Α.Ο.Κ. Κ.Τ. Αθηνών, Ανατολικής 

Αττικής, Β.Τ. Αθηνών, Ν.Τ. Αθηνών, Πειραιά και Δ/νσης Αγροτικής & 

Κτηνιατρικής Πολιτικής στο 15ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο που 

διοργανώνεται από την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία υπό την αιγίδα του 

ΥΠΑΑΤ, στις 4-6/11/2022, στην Αθήνα. 
2375 

8 ΕΗΔ 

Λήψη απόφασης για ενδεχόμενες ενέργειες αναφορικά με υπαλλήλους 

ΙΔΟΧ της Περιφέρειας Αττικής που προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση 

των κατεπειγουσών αναγκών λόγω της πανδημίας covid-19. 
2376 

1 
Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 12260/2022 απόφασης του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα). 2377 

2 

Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή  για την άσκηση  ή μη ενδίκου μέσου 
κατά της υπ’ αριθ. Α1552/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πειραιά (Τμήμα 10ο Τριμελές) 2378 

3 

Καθορισμός των όρων Διακήρυξης φανερής, προφορικής και μειοδοτικής 
δημοπρασίας με σκοπό τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση προς στέγαση 
της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής  2379 

4 

Λήψη απόφασης για την εκποίηση-ανακύκλωση ή καταστροφή άχρηστου 
μηχανογραφικού εξοπλισμού ενενήντα ενός (91) τεμαχίων (Η/Υ, οθόνες, 
πολυμηχανήματα, fax, ups, πληκτρολόγια, καλώδια) που έχει 
συγκεντρωθεί και φυλάσσεται στον ημιώροφο και 5ο όροφο επί της Λ. 
Κηφισίας 20 και στον 1ο όροφο επί της Λ. Κηφισίας 18.  2380 

5 

Λήψη απόφασης επί αιτήματος της κας Στέλλας Γεωργουδέλλη που αφορά 
στην παραχώρηση χώρου στο Αττικό Άλσος για την πραγματοποίηση 
μικρής ιδιωτικής γιορτής, την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022. 2381 

6 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 57/2022 Πρακτικού της 
Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής υπηρεσιών, καθώς & 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., για ανάδειξη προσωρινών 
μειοδοτών 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 (υπ΄ αριθ. 6 / 2022 Πρόσκληση, ΕΣΗΔΗΣ:164441). 2382 

7 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 56/2022 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 τεσσάρων (34) άγονων και τεσσάρων (4) νέων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. 2383 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για το σχολ. έτος 2022-2023. 

8 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 58/2022 Πρακτικού της 
Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής υπηρεσιών, καθώς & 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., για ανάδειξη προσωρινών 
μειοδοτών 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 (υπ΄ αριθ. 6 / 2022 Πρόσκληση, ΕΣΗΔΗΣ:164441). 2384 

9 

Κατάργηση των δρομολογίων με α/α 121 & 243 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. 2385 

10 

Τροποποίηση των δρομολογίων με α/α 122, 405 & 406 της υπ΄ αριθ. 
6/2022 Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής, καθώς και της υπ΄αριθμ. 846869/07-09-2022 
Πρόσκλησης διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής, 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. 2386 

11 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ (χιλίων ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την πληρωμή δαπάνης εκκένωσης του 
βόθρου που εξυπηρετεί το ακίνητο και μισθωμένο κτίριο της Δ/νσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής επί της Λεωφόρου 
Αθηνών – Μαρκοπούλου (19ο χλμ ).  2387 

12 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.335,00€ (πέντε χιλιάδες 
και τριακόσια τριάντα πέντε ευρώ) για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος 
Πληρωμής υπέρ Δ.Ο.Υ. Ψυχικού , για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας 
έτους 2023, έντεκα (11) υπηρεσιακών οχημάτων της ΠΕΑΑ. 2388 

13 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 10.000,00€ (δέκα 
χιλιάδων ευρώ) για την έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομα μονίμου υπαλλήλου της 
Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., προκειμένου να 
καλυφθεί η δαπάνη αγοράς γραμματοσήμων για την ταχυδρομική 
αποστολή εγγράφων της Υπηρεσίας του έτους 2022 και ορισμός 
υπολόγου. 2389 

14 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 45.000,00€ (Σαράντα 
πέντε χιλιάδων ευρώ) για την επιστροφή ποσού αχρεωστήτως 
εισπραχθέντος, που κατατέθηκε εκ παραδρομής στον οικείο τραπεζικό 
λογαριασμό της Eurobank της Περιφέρειας Αττικής από την εταιρεία ΄΄MBS 
ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ΄΄. 2390 

15 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 100,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς 
δέματος της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής της Π.Ε.Α.Α. από την Παλλήνη στην Υπηρεσία του Γενικού 
Χημείου του Κράτους στα Ιωάννινα. 2391 

16 

Τροποποίηση του δρομολογίου με α/α 2 της υπ΄αριθμ. 846869/07-09-2022 
Πρόσκλησης διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής, 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. 2392 

17 

Τροποποίηση του δρομολογίου με α/α 70 της υπ΄ αριθ. 6/2022 
Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής, καθώς και της υπ΄αριθμ. 846869/07-09-2022 Πρόσκλησης 
διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής, στο πλαίσιο του Δυναμικού 2393 
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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. 

18 

Καταβολή σε δικαιούχους αποζημίωσης μεταφοράς μαθητών Π.Ε 
Ανατολικής Αττικής βάσει της παραγράφου 5 («ρήτρα καύσιμου») του 
άρθρου 17 του Παραρτήματος Γ της υπ.αριθμ. 6/2019 Διακήρυξης 
Οικονομικών Π.Ε Κεντρικού Αθηνών στο πλαίσιο Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά 
έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022. 2394 

19 
Τροποποίηση των με α/α 41, 106, 108 και 135 δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών της Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών. 2395 

20 

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης, λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου, σε 
δικαιούχους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Βορείου Τομέα 
Αθηνών, βάσει της παραγράφου 5 του 17ου άρθρου του Παραρτήματος Γ΄ 
της υπ’ αριθμ. 6/2019 Διακήρυξης Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ. Αθηνών 
στο πλαίσιο Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-
2022. 2396 

21 
Έγκριση δαπάνης για επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως 
καταβληθέντων της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών. 2397 

22 
Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης, για οκτώ (8) μπάρες 
στάθμευσης (προμήθεια και τοποθέτηση). 2398 

23 

Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης, για την προμήθεια νέου 
Ψηφιακού Συστήματος ταχυδρομείου, Ζύγισης, Αυτόματου Υπολογισμού 
Τελών & Γραμματοσήμανσης για τις Δ/νσεις της Π.Ε. Βορείου Τομέα 
Αθηνών. 2399 

24 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών 
για την αποκατάσταση βλάβης του ανελκυστήρα που βρίσκεται στο κτίριο 
όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, επί 
της οδού Αρκαδίας 22 Περιστέρι, συνολικού προϋπολογισμού 130,00 € 
χωρίς ΦΠΑ (161,20€ συμπ. ΦΠΑ).  2400 

25 

Κατάργηση των με α/α 153 και 155 δρομολογίων της υπ’ αρ. 3/2022 
Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών [α/α ΕΣΗΔΗΣ: 171164] 
στο πλαίσιο του 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, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 
πρωτ. 1014163/14-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας. 2401 

26 

Έγκριση του υπ’ αρ. 12/2022 Πρακτικού της αρμόδιας  Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής σχετικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της υπ’ αρ. 2/2022 Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφορών [α/α ΕΣΗΔΗΣ: 164315] στο πλαίσιο του 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. 2402 

27 
΄Έγκριση Ανάκλησης των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης 1079/22 & 
1089/22 (ποσών 719,20€ & 229,40€, συμπ. ΦΠΑ, αντίστοιχα)  2403 

28 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια συντήρηση των 
φορητών πυροσβεστήρων των κτιρίων και των υπηρεσιακών οχημάτων 
για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕ 
Δυτικού Τομέα Αθηνών,  συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00 € συμπ. 
ΦΠΑ. 2404 

29 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή του υπ’ αρ. 
κυκλοφορίας ΚΗΙ-9668 υπηρεσιακού οχήματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 153,00€ προ 
ΦΠΑ (189,72€ συμπ. ΦΠΑ). 2405 

30 
Έγκριση τροποποίησης των με α/α 71, 97, 109, 117, 132 και 133 
δρομολογίων της υπ’ αρ. 2/2022 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών 2406 
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Προσφορών της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, για την ανάθεση υπηρεσιών 
Μεταφοράς Μαθητών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, στα πλαίσια του 
ΔΣΑ  (α/α ΕΣΗΔΗΣ 164315). 

31 Κατάργηση δρομολογίων 14, 76 και 95 της Π.Ε. Δυτικής Αττικής. 2407 

32 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια 950 λίτρων 
υγρού αζώτου για δύο (2) έτη (2023 & 2024) για τις ανάγκες της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 1.600,00€ συμπ. 
Φ.Π.Α. 2408 

33 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την για την προμήθεια 
τριπλότυπων βιβλίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 
600,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 2409 

34 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 353,40 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την πληρωμή δικαστικών επιμελητών για 
επιδόσεις που πραγματοποιήθηκαν για τη Διεύθυνση Μεταφορών & 
Επικοινωνιών και τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Νοτίου Τομέα 
Αθηνών. 2410 

35 

Έγκριση πρακτικού  32/2022  αναφορικά με διαπραγμάτευση άγονου 
δρομολογίου για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς των Ατόμων με 
Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4483/2017 ,   για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς από και προς τις εγκαταστάσεις  του 
Πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας , 
ΠΕΚ -ΑΜΕΑ από  την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2024 , 
συνολικού προϋπολογισμού 72.063,00€ πλέον του Φ.Π.Α. και 89.358,12€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) , καθώς και κήρυξη έκπτωτου 
προσωρινού αναδόχου .  2411 

36 

Έγκριση πρακτικού 31/2022 της αριθ.3/2022 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού 
Ανοικτού Διαγωνισμού  άνω  των ορίων για την παροχή υπηρεσιών 
Μεταφοράς των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το άρθρο 155 
του Ν.4483/2017,  για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς από και προς 
τις εγκαταστάσεις  των Πιστοποιημένων Φορέων του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας , από  την υπογραφή της σύμβασης έως 
31/07/2024 . 2412 

37 

Λήψη απόφασης περί ενεργοποίησης του δικαιώματος τρίμηνης 
παράτασης της παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης στα 
υπηρεσιακά οχήματα, στο υπηρεσιακό φορτηγό καθώς και στο 
υπηρεσιακό δίκυκλο της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 2413 

38 

Αντικατάσταση μελών της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών 
Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 2414 

39 

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης, λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου, 
στους δικαιούχους αναδόχους των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. 
Νήσων , βάσει του άρθρου 17, παρ. 5, του Παραρτήματος Γ΄ της υπ. αρ. 
6/2019 Διακήρυξης Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ. Αθηνών στο πλαίσιο 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 
και 2021-2022. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

40 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης ύψους 
23.980,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη διενέργεια εξετάσεων σε 
δείγματα θαλασσινού νερού, για  την ανίχνευση / παρουσία τοξικών ή και 
δυνητικά τοξικών μικροφυκών, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας  
Αττικής, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης 
ζώντων δίθυρων μαλακίων από τις έξι (6) κατηγοριοποιημένες ζώνες 
παραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 
για ένα έτος. 2415 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

41 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 5.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ για την πληρωμή της προμήθειας και 
τοποθέτησης των απαραίτητων ελαστικών των  εννέα (9) υπηρεσιακών 
οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας  Αττικής. 2416 

42 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 20.648,55 € για 
την καταβολή εφαπάξ βοηθήματος του ειδικού λογαριασμού του Ν. 103/75 
συνταξιοδοτηθείσας τέως υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής. 2417 

43 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 203,30 € 
(διακόσια τρία ευρώ και τριάντα λεπτών), για μετακίνηση εκτός έδρας, του 
υπαλλήλου της Δ/νσης Μεταφορών &  Επικοινωνιών των Π.Ε. Πειραιά και 
Νήσων Βόμβα Χρήστου, προκειμένου να παραστεί ως μάρτυρας σε 
δικαστήριο για υπηρεσιακή υπόθεση. 2418 

44 

Α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.500,00 € 
(τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ), για την αγορά γραμματοσήμων από 
τα ΕΛΤΑ, για τις ανάγκες της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πειραιά και Β) Έγκριση έκδοσης χρηματικού  εντάλματος προπληρωμής 
και ορισμός υπολόγου. 2419 

45 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 18.000,00 € ( 
δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την 
συντήρηση - επισκευή του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Δ/νσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πειραιά, του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Πειραιά, του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ 
Πειραιά καθώς και του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής για ένα ( 1 ) έτος. 2420 

46 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού 1.364,00 € 
(χίλια τριακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
για την συντήρηση του Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) 
της αίθουσας θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων για δύο ( 2 ) 
έτη. 2421 

47 
Επιστροφή ποσού 98,80€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, από εκ 
παραδρομής κατάθεση. 2422 

48 
Επιστροφή ποσού 25,00€, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, από 
παράβολο της Δ/νσης Ανάπτυξης Κ.Τ. 2423 

49 

Έγκριση πληρωμής δαπάνης της  εργοδοτικής εισφοράς, ποσού 
2.087,52€, από αποφάσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας πρώην 
υπαλλήλου, προς τον ΕΦΚΑ. 2424 

50 
Επιστροφή συνολικού ποσού 417,27€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, 
λόγω έκπτωσης 25% βάσει της ΠΝΠ 30-03-2020, ΦΕΚ 75/2020/τ. Α’. 2425 

51 

α) Έγκριση της  επικείμενης μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου 
Π.Σ. για θέματα Αλιείας, σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ.1, του 
Ν.3852/2010 και β) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού 
ποσού 3.700,35€ για τη συμμετοχή στελεχών της Διεύθυνσης Αλιείας της 
Περιφέρειας Αττικής στο 18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 
(Μεσολόγγι, 3-6 Νοεμβρίου 2022). 2426 

52 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 330,00€ για τη 
συμμετοχή της Προϊσταμένης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Αττικής στο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας «Επ’ Αρωγή», με θέμα «Διαστάσεις, Δομές & Πρόσωπα της 
Φροντίδας», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου και 1 
Νοεμβρίου 2022, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στα Χανιά 2427 

53 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #811,82€#, για 
την πληρωμή δικαστικής δαπάνης σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 12932/2022 
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 15ο, Τριμελές). 2428 

54 

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1931/2022 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής περί έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
#2.665,45€#, για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης σε εκτέλεση της υπ’ 
αριθ. 7169/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 2429 
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35ο, Μονομελές) 

55 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #48.607,87€#, 
για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 4207/2019 
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 14ο, Τριμελές) η 
οποία διορθώνεται με την υπ’ αρ. 2646/2022 απόφαση του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 14ο, Τριμελές). 2430 

56 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #9.000,00€#, 
για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 
ΑΣ1265/2022 απόφασης του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Πειραιώς.  2431 

57 

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2236/2020 (ΑΔΑ: ΩΣΜΞ7Λ7-Μ0Ο) απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. περί «Συμπλήρωσης μητρώου 
Δικαστικών Επιμελητών για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας 
Αττικής». 2432 

58 

Α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 
12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την ετήσια προμήθεια 
εφημερίδων για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου της 
Περιφέρειας Αττικής (Π.Α.) για το έτος 2023 και Β) Έγκριση προσφυγής 
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής σύμφωνα με το άρθρο 32 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ετήσια προμήθεια 
εφημερίδων για την Π.Α. για το έτος 2023 με τον αποκλειστικό υπεύθυνο 
και αρμόδιο διανομής τύπου στην Αθήνα (περιοχή Λ. Συγγρού 15-17). 2433 

59 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 
23.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής αποδελτίωσης για την κάλυψη των αναγκών του Αυτοτελούς 
Γραφείου Τύπου Π.Α. 2434 

60 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 
310,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και μεταφορικών εξόδων για 
την προμήθεια 15.000 τμχ Ενδεικτικών Σημάτων Τεχνικού Ελέγχου 
(Ε.Σ.Τ.Ε.) για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης ΚΤΕΟ Π.Α. για το έτος 
2023. 2435 

61 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 
1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την επισκευή του με αριθμό 
κυκλοφορίας ΚΗΗ-2237 υπηρεσιακού οχήματος Π.Α. 2436 

62 

Α) Έγκριση του Πρακτικού 50Δ/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 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 
24.549,31€ συμ/νου ΦΠΑ, στην εταιρεία ‘KLNi- Promotion’ με την οποία 
συνεργάζεται κατά αποκλειστικότητα το Ελληνογερμανικό Εμπορικό & 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο για τη διοργάνωση της εν λόγω Έκθεσης 2437 

63 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης κατά το άρθρο 32 του Ν. 
4412/2016, για την ανάθεση ογδόντα επτά (87) νέων δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών  2438 

64 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της 
Περιφέρειας Αττικής στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την 
επωνυμία «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την κλιματική αλλαγή-
Climattica» με την καταβολή της αρχικής εισφοράς ένταξης στο δίκτυο 
ποσού 38.680,00 € καθώς και της ετήσιας συνδρομής ποσού 38.680,00 €, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού ίδρυσης του δικτύου 2439 

65 
Διαπίστωση μη επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε ο 
οικονομικός φορέας «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 2440 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

«AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» για να αποδείξει την αξιοπιστία του και 
αποκλεισμός του από τη συνέχιση της διαδικασίας για την επιλογή 
αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ», προϋπολογισμού: 1.612.903,23 € (πλέον  Φ.Π.Α.) -  Α/Α 
Συστήματος Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ.:188266. 

66 

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: 
«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», συμβατικής αμοιβής 115.506,00 
ευρώ (με απρόβλεπτα και  ΦΠΑ), αναδόχου μελετητικού σχήματος Κ. 
ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ. 2441 

67 

Έγκριση παράτασης της 2ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων του 
Τιμολογίου με Α.Τ.1, Α.Τ.2 και της συνολικής προθεσμίας περάτωσης της  
προμήθειας  παροχής των υπηρεσιών «Προμήθεια, εγκατάσταση και 
λειτουργία ρυθμιστών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης», 
Παρόχου ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε., προϋπολογισμού: 117.750,40€  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 2442 

68 

Αντικατάσταση προέδρου τριμελούς επιτροπής παραλαβής της σύμβασης 
της παροχής υπηρεσιών και παραλαβής της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΩΝ 
ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». 2443 

69 

Παράταση συνολικής προθεσμίας της μελέτης της 1ης Εκτελεστικής 
Σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 
ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ» και της συμφωνίας – πλαίσιο της «ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» αναδόχου «Κ. 
ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του 
ΣΑΒΒΑ» 2444 

70 

Έγκριση 1) του σχεδίου Διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης της 
ανοικτής διαδικασίας δημοπράτησης μέσω Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), 2) της δημοσίευσης 
της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και  3) του σχεδίου  Περίληψης Διακήρυξης 
για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο,  για το έργο «Συντήρηση οδικού 
δικτύου Δήμου Γλυφάδας», εκτιμώμενης αξίας  2.016.129,03 € (πλέον 
Φ.Π.Α.) 2445 

71 

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ''ΛΥΚΟΡΕΜΑ''», 
εκτιμώμενης αξίας  203.563,96 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)  και έγκριση της 
αποζημίωσης του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε. στην Επιτροπή Διαγωνισμού 
καθώς και της διαδικασίας καταβολής της 2446 

72 

Έγκριση ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
στο πλαίσιο εκπόνησης της Σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΥΡΥΑΛΗΣ» αναδόχου 
σύμπραξης των γραφείων μελετών «Κ. ΣΤΑΜΟΣ και ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.» και «ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ». 2447 

73 

Εισήγηση για την αποδοχή της μελέτης / υλοποίησης της «ΔΩΡΕΑΣ  ΓΙΑ 
ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, 
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ». ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

74 

Έγκριση της Διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, καθώς και της 
Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού : «Παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης και καθαρισμού χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος – 
κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη) διαρκείας 36 μηνών » προϋπολογισμού 
229.028,25 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  2448 

75 Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας 2449 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

εκτέλεσης του έργου ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 2.949.600,00€ (με Φ.Π.Α.), 
αναδόχου ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ.  

76 

Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2 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. 2450 

77 

Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3 για την σύναψη σύμβασης παροχής Τεχνικών 
& λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», εκτιμώμενης 
αξίας 610.141,13 € (πλέον ΦΠΑ) και εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για τη συνέχιση της 
διαδικασίας. 2451 

78 

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, άλλων υπηρεσιών της Περιφέρειας και 
Δήμων της Περιφέρειας Αττικής  από τις 21-01-2022 (ενός JCB με το 
απαραίτητο προσωπικό σε συνδρομή του Δήμου Αίγινας στις 25/1/2022  
και  ενός  αντλητικού  συγκροτήματος  με  όχημα  4Χ4  με  το  απαραίτητο  
προσωπικό  του  σε συνδρομή της ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. στις 29-30/1/2022). 2452 

79 

Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση των αναγκαίων 
αντλητικών μηχανημάτων, σε συνδρομή της Δ/νσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών, προκειμένου να επεμβαίνουν άμεσα για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων και την άρση των επικινδυνοτήτων στο 
δίκτυο αρμοδιότητας της, στις 27-02-2022. 2453 

80 

Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση  ενός αποφρακτικού με το 
απαραίτητο προσωπικό του σε συνδρομή της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.) για την αντιμετώπιση τυχόν 
έκτακτου γεγονότος (πλημμύρα) από 14-10-2021 έως 15-10-2021. 2454 

81 

Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαραθώνος για 
το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ». 2455 

82 

Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας για 
την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ 3 ΕΩΣ 9 
ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 2456 

83 

Έγκριση σκοπιμότητας υποβολής πρότασης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 
Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (2η πρόσκληση προς τους Δικαιούχους 
τους προγράμματος). 2457 

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