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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 3η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 08-02-2022 και ώρα 11:00 π.μ., με τη 
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), 
με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΄Εγκριση ή μη της άσκησης του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’αριθ. 16770/2019 
απόφασης  του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών   (Τμήμα 19ο Τριμελές).

2. Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 688/2021 αποφάσεως του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου   Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών)
(Γρ. Νομοθετικού Συντ. και Δικ. Υπ. Π.Ε. Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου και Δυτικού Τομέα Αθηνών)

3. Συγκρότηση τριμελών Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής 
υπηρεσιών και εργασιών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και κοινών 
υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νήσων)

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.600,00 €  ( χίλια εξακόσια ευρώ ) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια 600 ( εξακοσίων ) συσκευασιών 
LYSOFORMIN SPEZIAL των 40ml - ή άλλου αναλόγου - για τις ανάγκες της Δ/νσης 
Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Π.Ε. Πειραιώς &  Νήσων.

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 500 € συμπεριλαμβανομένου του   Φ.Π.Α για 
την αναγόμωση & συντήρηση  του πυροσβεστικού εξοπλισμού των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  & του 1ου ΚΕΔΑΣΥ Πειραιά.

6. α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού 4.400,00 € (τεσσάρων χιλιάδων 
τετρακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  για την τεχνική εξυπηρέτηση έως 
31/12/22 , των 4 ( τεσσάρων ) αυτόματων Ηλεκτρονικών Συστημάτων Γραμματοσήμανσης,  των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά. β) Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ( άρθ. 32 του 
Ν. 4412/16), για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης έως 31/12/22 , 
των 4 ( τεσσάρων ) αυτόματων Ηλεκτρονικών Συστημάτων Γραμματοσήμανσης , των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά.

7. Λήψη απόφασης , σχετικά με το πρακτικό Νο 62 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών  για τη μεταφορά μαθητών της 
Π.Ε. Πειραιά , για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της πρόσκλησης 4/2021 , 
στα πλαίσια του ΔΣΑ, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη  2019-2020, 2020-
2021 & 2021-2022 .
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(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά)
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 5.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

(πολυετής υποχρέωση), για τον καθαρισμό των οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου 
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 250,00€, συμπ/μένου του Φ.Π.Α., για την 
προμήθεια δέκα σημαιών για τα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Δυτικής Αττικής 
καθώς και δύο μικρών επιτραπέζιων σημαιών για την Α/θμια Εκπαίδευση Δυτικής Αττικής.

10. A) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2329/2021 απόφασης Ο.Ε., Β) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 5958/04-
01-2022 ΑΑΥ και Γ) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 4.000,00€, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για εργασίες αναδιαμόρφωσης εσωτερικών χώρων των 
γραφείων του Τμήματος Τοπογραφίας-Εποικισμού-Αναδασμού Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Δ/νσης 
Πολιτικής Γης.

11. Συγκρότηση επιτροπών σχετικών με διαγωνιστικές διαδικασίες έτους 2022 για τις ανάγκες της 
Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.500,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 
την εκτέλεση εργασιών απεντόμωσης και μυοκτονίας με αντίστοιχη προμήθεια δολωματικών 
σταθμών για τα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες αρμοδιότητας Π.Ε. Δυτικής Αττικής, της 
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής καθώς και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Δυτικής Αττικής.

13. Εισήγηση περί τροποποίησης του υπ. αρ. 81 δρομολογίου μεταφοράς μαθητών  της Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής.

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κοπή των καλαμιώνων στον υγρότοπο της Ψάθας για το 
έτος 2022.

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών 
οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για 
χρονικό διάστημα ενός έτους από 15/04/2022 με δικαίωμα προαίρεσης τριμήνου, συνολικού 
ύψους 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένων φόρων ασφαλίστρων και λοιπών επιβαρύνσεων 
(πολυετής υποχρέωση).

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00€, συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής.

17. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για τον Τεχνικό Έλεγχο και την Παραλαβή Εργασιών και 
πάσης φύσεως υλικών και υγρών καυσίμων κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 500,00€, συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, για την προμήθεια δέκα (10)  δάφνινων στεφάνων για τους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου 
και της 28ης Οκτωβρίου έτους 2022.

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους οχτακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων  
πεντακοσίων τριάντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (814.531,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
και δικαιώματος προαίρεσης 15% για τα έτη 2022,2023 και 2024  για την αποψίλωση και 
καθαρισμό βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν 
οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Δυτ. Αττικής.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικής Αττικής)

20. Έγκριση του υπ’ αρ. 35/2021 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με την 
τροποποίηση του δρομολογίου με α/α 57 της υπ’ αρ. 2/2019 πρόσκλησης της Π.Ε. Δυτικού 
Τομέα Αθηνών, στα πλαίσια του ΔΣΑ, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Δημόσιων Σχολείων.

21. Την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 5.000,00€, συμπ. ΦΠΑ, για την προμήθεια πετρελαίου 
θέρμανσης του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γ΄ Αθήνας, αρμοδιότητας της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας, σε 
βάρος της ήδη υφιστάμενης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 685 α.π. 1100/22.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα)

22. Λήψη απόφασης περί προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση 
επικαιροποιημένων άγονων, νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της 
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής καθώς και δρομολογίων κολύμβησης Γ΄ 
τριμήνου σχολ. έτους 2021-2022.

23. Κατάργηση του δρομολογίου με α/α 536 της υπ΄ αριθ. 5/2021 Πρόσκλησης υποβολής 
οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος 
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Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022.

24. Τροποποίηση της υπ’αρ. 404/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής, περί συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής για τον Τεχνικό Έλεγχο και την Παραλαβή 
εργασιών και πάσης φύσεως υλικών των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της 
Π.Ε.Α.Α.

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια έξι (6) επιπλέον συσκευών αδιάλειπτης 
παροχής ισχύος (UPS) για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Α.Α. 
[CPV: 30236000-2 (Ποικίλος Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών)].

26. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του 1ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατ. Αττικής στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) της 
Περιφέρειας Αττικής για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλώσιμων (μελάνια, τύμπανα 
κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, 
των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής, καθώς και του 1ου και 2ου 
ΚΕΔΑΣΥ Ανατ. Αττικής.

       (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής)
27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την ετήσια συντήρηση και αναγόμωση των 

πυροσβεστήρων, που βρίσκονται στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Βορείου 
Τομέα Αθηνών και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας.

28. Έγκριση δαπάνης για επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων της Π.Ε. Βορείου 
Τομέα Αθηνών.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Βορείου Τομέα)

29. Έγκριση του πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την ανάθεση προμήθειας 
ατομικών ψυχομετρικών εργαλείων για την αξιολόγηση και διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών ατόμων με αναπηρία που εξυπηρετεί το 1ο & 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δ’ Αθήνας, αρμοδιότητας 
Π.Ε.Ν.Τ.Α., συνολικού προϋπολογισμού 7.120,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κατόπιν 
διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το άρθρο 32 του Ν. 
4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

30. Έγκριση ή μη του πρακτικού της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής περί ανάδειξης 
προσωρινών αναδόχων της υπ' αριθ. 4/2021 πρόσκλησης της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, στο 
πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) της Περιφέρειας Αττικής, για την 
προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλώσιμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των 
αναγκών των Δ/νσεων της Π.Ε.Ν.Τ.Α., των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Δ΄Αθήνας, και των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δ΄ Αθήνας (1ο και 2ο), αρμοδιότητας της Π.Ε.Ν.Τ.Α.

31. Παράταση (χρήση δικαιώματος προαίρεσης) της αρ. 4/2021 Σύμβασης για την «παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των 
υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου 
συμπεριλαμβανομένου και του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα» για 
χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών από την λήξη της ισχύος της ήτοι από 26/02/2022 έως 
25/08/2022.

32. Έγκριση των όρων της υπ’ αρ. 1/2022 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών, στο 
πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2021-2022.

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού 
προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 16.740,00 € συμπ. Φ.Π.Α για την α) προμήθεια και 
τοποθέτηση 7 κλιματιστικών συσκευών για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της ΠΕ 
Νοτίου Τομέα Αθηνών επί των κτιρίων των πρώην ολυμπιακών εγκαταστάσεων παραλίας 
Καλλιθέας-Μοσχάτου (συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου Εφοδιασμού) καθώς και αποξήλωση 
4 παλαιών κλιματιστικών συσκευών και β)τη τακτική συντήρηση 29 υφιστάμενων κλιματιστικών 
συσκευών για 2 έτη.

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 
4.000,00€ συμπ. του Φ.Π.Α. που αφορά σε ετήσιας διάρκειας (α) καθαρισμό (εσωτερικό – 
εξωτερικό πλύσιμο) έως 2 φορές μηνιαίως ανά όχημα και (β) απολύμανση μία φορά ανά 2μηνο 
των έξι (6) υπηρεσιακών οχημάτων που καλύπτουν τις υπηρεσιακές ανάγκες της Περιφερειακής 
Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νότιου Τομέα)
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35. Κατακύρωση αποτελέσματος του με αρ.Διακ.15/2021 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για 
την Προμήθεια Εξειδικευμένων Πακέτων Λογισμικού για την κάλυψη των αναγκών Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 242.664,28€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%

36. Κατακύρωση αποτελέσματος του με αρ.Διακ.16/2021 Ηλεκτρονικού άνω των ορίων Ανοικτού 
Διαγωνισμού για τη Δημιουργία Σύγχρονης Υποδομής Εικονικοποίησης για τη φιλοξενία 
υπηρεσιακών εφαρμογών της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 290.160,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

37. Τροποποίηση της υπ’αριθμ.2946/2021 (ΑΔΑ: 911Α7Λ7-Η19) Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης των όρων της υπ’αριθμ.01/2022 Διακήρυξης 
σχετικής με τα συστήματα υγιεινής στις λαϊκές αγορές

38. 2η Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 4/2021 Σύμβασης για «την ανάθεση εργασιών για την 
καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών και Δυτικής Αττικής κατά την τριετία 
2021-2023»    

39.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 5.134,84€ για την πληρωμή 
δικαστικών επιμελητών σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. 

40. Επιστροφή καταβληθέντων τελών μεταβίβασης στους δικαιούχους της συνημμένης κατάστασης, 
συνολικού ποσού  3.838,16€, λόγω μη πραγματοποιήσεως της μεταβίβασης των οχημάτων 
τους. 

41. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 1.000,00€ για την 
κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα  Αθηνών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4270/2014. 

42. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 40.000,00€ και ορισμού 
υπολόγου, για την κάλυψη των δαπανών έκτακτων επισκευών των υπηρεσιακών οχημάτων της 
Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών. 

43. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 10.000,00€ και ορισμού 
υπολόγου, για κάλυψη εξόδων για ΚΤΕΟ, ΚΕΚ κλπ των υπηρεσιακών οχημάτων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου και Δυτικού Τομέα Αθηνών.

44. Ανάκληση ποσών από παλαιότερες αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού  6.085,92 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την επισκευή του υπηρεσιακού μηχανήματος έργου ME 
122897 (αποχιονιστικό με λεπίδα αποχιονισμού και αλατιέρα) που χρησιμοποιεί η Δ/νση 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Π.Α.

46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού  700€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός κλιματιστικού 
μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικ’ης Προστασίας Π.Α.

47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού  7.200,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τη συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, 
συντήρηση/υποστήριξη λογισικού της γραμμής ελέγχου και της μηχανογραφικής εφαρμογής, 
διακρίβωση μηχανημάτων της μικτής γραμμής, συντήρηση-επιθεώρηση τζογομέτρου, 
ανυψωτήρα λάκκου και έκδοση σχετικών βεβαιώσεων καλής λειτουργίας (όπου απαιτείται) για 
το Τμήμα ΚΤΕΟ Μάνδρας της Δ/νση ΚΤΕΟ Π.Α.

48. Α)  Έγκριση του Πρακτικού 3Δ/2022 της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών Κεντρικού Τομέα Αθηνών Π.Α. αναφορικά με την 
προμήθεια υποσυστήματος για την ‘Παρακολούθηση Δημοσίων Καταθέσεων’ για τη Δ/νση 
Ταμειακής Διαχείρισης Π.Α. και Β) Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης για 
την προμήθεια υποσυστήματος για την ‘Παρακολούθηση Δημοσίων Καταθέσεων’ για τη Δ/νση 
Ταμειακής Διαχείρισης Π.Α. στην εταιρεία ‘ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.’ με δ.τ. 
OTS, ως ο αποκλειστικός κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων του εν λόγω λογισμικού 
συστήματος, στην τιμή των 11.160,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

49. Α) Έγκριση του Πρακτικού 1/2022 της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών Κεντρικού Τομέα Αθηνών Π.Α. αναφορικά με την 
παράταση του χρόνου ισχύος της υπ’ αρ. 88/2021 σύμβασης και Β) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
88/2021 σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής με την εταιρεία ‘ΜΗΛΙΩΝΗΣ Κ.-ΜΗΛΙΩΝΗΣ Β. &ΣΙΑ 
ΕΕ’, για την επισκευή υπηρεσιακών οχημάτων Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών Π.Α., ως προς τη 
χρονική διάρκειά της κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 88/2021 σύμβασης 
έως και 24/03/2022.
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50. Α) Έγκριση Πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Συνοπτικών Διαγωνισμών Κεντρικού Τομέα Αθηνών Π.Α. αναφορικά με τη διεξαγωγή της 
εκδήλωσης ‘Η Φόνισσα’ του Παπαδιαμάντη και Β) Κατακύρωση του αποτελέσματος της 
διαπραγμάτευσης για την κάλυψη μέρους των εξόδων, όπως για ηχητική και φωτιστική κάλυψη, 
για την εκδήλωση ‘Η Φόνισσα’ του Παπαδιαμάντη που θα πραγματοποιηθεί 18-02-2022 στο 
Άλσος Βεΐκου στο πλαίσιο σειράς εκδηλώσεων αφιερωμένες στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, 
της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής «Πανθεσσαλική Στέγη», στην εταιρεία LK 
SMART SOLUTIONS MON. IKE που έχει αναλάβει τη διεξαγωγή των εν λόγω εκδηλώσεων.

51. Α) Έγκριση Πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Συνοπτικών Διαγωνισμών Κεντρικού Τομέα Αθηνών Π.Α. αναφορικά με τη συμμετοχή της 
Περιφέρειας Αττικής στην  Έκθεση Τροφίμων – Ποτών «8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food 
Exhibition” και Β) Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης για τη συμμετοχή της 
Περιφέρειας Αττικής στην Έκθεση Τροφίμων – Ποτών «8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food 
Exhibition”,  που θα πραγματοποιηθεί 18-20 Φεβρουαρίου 2022 στο εκθεσιακό κέντρο MEC 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ, στην εταιρεία RM INTERNATIONAL (ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΡΦΙΡΗ ΕΠΕ) ως ο αποκλειστικός 
διοργανωτής αυτής.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα)

52. Συγκρότηση επιτροπών τεχνικής επιθεώρησης και παραλαβής εργασιών και πάσης φύσεως 
υλικών επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Κεντρικού, Δυτικού, Βορείου και Νοτίου Τομέα Αθήνας και των επιτελικών 
Διευθύνσεων.

53. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου προς κάλυψη των αναγκών στέγασης 
του Γενικού Αρχείου των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.  

54. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), που 
αφορά στην παραχώρηση  χώρου στο Πεδίον του Άρεως για την διοργάνωση μη 
κερδοσκοπικής αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο « Walk and Talk» την Κυριακή 13 Μαρτίου  2022

55. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Ναυταθλητικού Ομίλου Τζιτζιφιών – Καλλιθέας (Ν.Ο.Τ.Κ.) 
για την διάθεση από την Περιφέρεια Αττικής αίθουσας στο κτίριο 110 στις πρώην Ολυμπιακές 
εγκαταστάσεις στο Φαληρικό Όρμο, για την πραγματοποίηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
του Ομίλου, από το Σάββατο 26 έως την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022.
(Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών)

56. Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΥ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 
2, ΦΕΚ 1787/Β/2007 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», προϋπολογισμού 1.425.000,00 € (με ΦΠΑ), 
αναδόχου εταιρείας “VASARTIS S.A.”.

57. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ» αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων «ΠΕΤΡΟΣ 
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ - ΣΟΛΩΝ ΚΙΤΣΙΝΕΛΗΣ», προεκτιμώμενης 
αμοιβής 141.632,53€ (πλέον ΦΠΑ).

58. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: 
«Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα 
Αθήνας (2021-2022)» συνολικής δαπάνης 1.048.387,09 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
 (Δ/νση Τεχνικών Έργων)

59. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμός 
ρεμάτων Σπέτσες, Κύθηρα, Τροιζηνία - Μέθανα, Πόρος αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την 
τριετία 2022-2024» προϋπολογισμού 1.500.000,00 €.

60. Εγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΥΔΑΠ» συμβατικής 
δαπάνης 21.744.073,01Ε (ΜΕ ΦΠΑ) αναδόχου ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΧΡ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
Α.Ε.

61. Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι» του διαγωνισμού του έργου του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ "ΛΕΩΦ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" & 
"ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ) - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – 
ΣΧΙΣΤΟΣ (3η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)» προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ.
 (Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς και Νήσων)

62. Έγκριση των όρων διακήρυξης, των τευχών δημοπράτησης, της διενέργειας ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, της περίληψης διακήρυξης και της αποστολής της στον ελληνικό τύπο, της 
δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: 
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«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ 
Π.Ε.Δ.Α. (Φ19)» συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

63. Λήψη απόφασης για παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης, ΜΕΛΈΤΗ 
ΟΡΙΟΘΈΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΈΤΗΣΗΣ ΡΈΜΑ ΓΙΏΡΓΗ Ν.ΠΕΡΆΜΟΥ.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δυτικής Αττικής)

64. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγκιστρίου για το έργο: «6ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ».
 (Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

65. Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 
του ανοιχτού, άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθεια και μεταφορά 6.500 
τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων σε τμήματα του δικτύου της 
Περιφέρειας Αττικής, στις παράπλευρες οδούς του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R.) εντός των 
διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς αυτών για τη έτη 2021-
2023», προϋπολογισμού 422.500,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 13%).
 (Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών)

66. Επικαιροποίηση εγκρίσεων απολογιστικών δαπανών για τη διάθεση οχημάτων- μηχανημάτων 
και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων κατά το έτος 2021 .
 (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 (08/02/2022) 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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