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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αθήνα, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213 20 63 538, 776, 822
            ΠΡΟΣ: 

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. 

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 54η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 01/09/2020 και ώρα 11:00 π.μ., διά 
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. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης της εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής της υπ’ αρ. 1/2019 Πρόσκλησης Υποβολής 
οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 
4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/29-7-2020).

2. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης της εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής της υπ’ αρ. 2/2019 Πρόσκλησης Υποβολής 
οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 
4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/29-7-2020).

3. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης της εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής της υπ’ αρ. 3/2019 Πρόσκλησης Υποβολής 
οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 
4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/29-7-2020).

4. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης της εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής της υπ’ αρ. 1/2020 Πρόσκλησης Υποβολής 
οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 
4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/29-7-2020).

5. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη διενέργεια ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού σε 
ευρώ μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων 
για την προμήθεια του απαραίτητου  εξοπλισμού στο πλαίσιο της διαχείρισης 
απορριμμάτων Κυθήρων-Αντικυθήρων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 
συνολικού προϋπολογισμού 1.010.260,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, Διακήρυξη 
2/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006755375, Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 67670).
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6. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων 
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων καθώς και  προμήθεια των  αναλωσίμων υλικών που απαιτούνται  για το  
κτίριο  που βρίσκεται επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά για δύο έτη 
συνολικού προϋπολογισμού 86.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ, Διακήρυξη 
3/2020  (ΑΔΑΜ: 20PROC006902685 Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 91195).
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νήσων)

7. Διάθεση πιστώσεων και έγκριση  δαπανών, συνολικού ποσού  189,00 €, για μετακίνηση 
εκτός έδρας υπαλλήλου προκειμένου να παραστεί ως μάρτυρας σε δικαστήριο που αφορά 
υπηρεσιακή υπόθεση.

8. Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ποσού 232,00 €  για την άμεση πληρωμή του 
ΚΤΕΟ των με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 5987, ΚΗΥ 6315, ΚΗΥ 6316, ΚΗΥ 6330  και ΚΗΥ 6334 
οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας  Πειραιά  καθώς και πιστοποιητικό ταχογράφου για 
έλεγχο ΚΤΕΟ του υπ’ αριθ. ΚΗΥ 5987 λεωφορείου και ορισμός υπόλογου.

  (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά)
9. Λήψη απόφασης, περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 37/2020 πρακτικού της γνωμοδοτικής 

επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 
παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α. (Κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., της Δ/νσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, καθώς και του 2ου 
Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής. 

10. Κατάργηση δρομολογίων των υπ΄ αριθ. 4/2019, 10/2019 και 1/2020 Προσκλήσεων 
υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά 
έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022. 

11. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης της εκτέλεσης των δρομολογίων στους προσωρινούς 
μειοδότες μέχρι την ολοκλήρωση των υπ΄ αριθ. 4 / 2019, 6/2019, 10/2019 & 1/2020 
Προσκλήσεων υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε.Α.Α, με την υπογραφή των 
οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 30-6-2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 33 του Ν. 4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/29-7-2020), στο πλαίσιο του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022

12. Έγκριση δαπάνης ποσού: 2.118,98 ευρώ για την επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων από παράβολα και τέλη αδείας για μεταβίβαση οχημάτων της Δ/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α. 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 
των Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και Βόρειου Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3850/2010, διάρκειας ενός (1) έτους, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.400,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

  (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής)
14. Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Δυτ. Αττικής

  (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικής Αττικής)
15. Απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών στους Δήμους δικαιοδοσίας της 

Περιφέρειας Αττικής για το Α΄ εξάμηνο του 2020.
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 133.540€ προς τις Ομοσπονδίες 

Επαγγελματιών και Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών για την αποπληρωμή 
κουπονιών, στα πλαίσια του προγράμματος διάθεσης ειδών Λαϊκών Αγορών σε ευπαθείς 
ομάδες.

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.330,52€ για την πληρωμή 
δικαστικών επιμελητών σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

18. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 3.000,00€ και 
ορισμού υπολόγου, για κάλυψη εξόδων διαμονής υπαλλήλων, για διενέργεια αυτοψιών και 
ελέγχων της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής.
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19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #4.683,34# σε ΚΑΕ μισθοδοσίας 
για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 
την αντιμετώπιση κατεπείγουσων και πρόσκαιρων αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς 
του κορωνοιού COVID-19. 

20. Ένταξη οικονομικού φορέα στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2020-
2021 και 2021-2022

21. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού: «για τη συντήρηση, τεχνική υποστήριξη του  
Μηχανολογικού-Ηλεκτρικού Εξοπλισμού και των εφαρμογών της Δνσης Λαϊκών Αγορών της 
Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 27.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%.

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 507.284,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, φορητών υπολογιστών και 
πρόσθετου εξοπλισμού (μικρόφωνα, κάμερες) για την κάλυψη των αναγκών της 
Περιφέρειας Αττικής.

23. Έγκριση των όρων της υπ΄αρ. 14/2020 πρόσκλησης υποβολής προσφορών στα πλαίσια 
του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, κατά τα 
σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022

24. Ένταξη οικονομικών φορέων στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2020-
2021 και 2021-2022

25. Τροποποίηση δρομολογίων στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022

26. Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, μετά από έλεγχο των ελλειπόντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης τριών εκ των μειοδοτών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 16/2019 
Πρόσκλησης της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 81218 
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας 
Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022

27. Έλεγχος των δικαιολογητικών των μειοδοτών της υπ’ αρ. 10/2019 Πρόσκλησης υποβολής 
οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2020-
2021 & 2021-2022, προ της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων.

28. Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, μετά από έλεγχο των ελλειπόντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 2/2020 Πρόσκλησης της Π.Ε. 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 85505 για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα 
σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022

 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα)
29. Έγκριση πρόσθετης δαπάνης για το έργο «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της 

Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ)», αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ.Δ. 
ΚΩΝΣΤΣΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. για την καταβολή αποζημίωσης για τις θετικές ζημίες που υπέστη 
λόγω υπερημερίας του κυρίου του έργου
(Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιά & Νήσων)

30. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την επάρκεια των 
επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.», προσωρινού αναδόχου 
του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 17.000.000,00€ (πλέον  ΦΠΑ 24%) και την 
έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
του 2ου μειοδότη.

31. Έγκριση του 3ου πρακτικού της επιτροπής του Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: 
«Υπηρεσίες Συμβούλου για την οργάνωση του προγράμματος γωνιών ανακύκλωσης στην 
Περιφέρεια Αττικής» συνολικής δαπάνης 60.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
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32. Έγκριση 2ου πρακτικού του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 381.923,13€ (πλέον ΦΠΑ 
24%).

33. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή ασφαλτικού αντιολισθηρού 
τάπητα στη Λεωφόρο Θησέως», προϋπολογισμού 3.225.806,45 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

      (Δ/νση Τεχνικών Έργων)
34. Έγκριση του 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης 

παροχής εργασιών: «Πιλοτική προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση για ένα 
έτος, καμερών ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και καταγραφής αριθμού 
πινακίδων κυκλοφορίας στον κόμβο Ποσειδώνος - Καλαμακίου», προϋπολογισμού 
74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κατακύρωση του προσωρινού μειοδότη.

35. Έγκριση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μελέτη για την άρση 
επικινδυνοτήτων στην παραλιακή λεωφόρο Βάρκιζας - Σουνίου», προϋπολογισμού 
74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

36. Έγκριση του 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών 
«Συντήρηση, καθαρισμός, φύλαξη και αποκατάσταση βλαβών της πεζογέφυρας του 
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ επί της Λεωφ. Κηφισίας, στο 
ύψος των οδών Στεφάνου Δέλτα και Λυκούργου (2020-2022)», προϋπολογισμού 74.400,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

37. Α) Έγκριση διακήρυξης με τα παραρτήματά της, της διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
και της περίληψης διακήρυξης της παροχής υπηρεσιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. για τα έτη 2020-2022» 
προϋπολογισμού: 1.225.616,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Β) Έγκριση αποστολής 
σχετικής προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

38. Α) Έγκριση διακήρυξης με τα παραρτήματά της, της διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
και της περίληψης διακήρυξης της παροχής υπηρεσιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΑΠΟ GRAFFITI & TAGS ΤΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
Δ.ΔΙ.Μ.Υ., ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 4.997.820,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
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)
39. Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο Αττικό 

Άλσος, ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο Πεδίον του Άρεως και ενός (1) υδροφόρου 
οχήματος στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» με το απαραίτητο προσωπικό τους, 
από 26/08/2020, για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιάς).
(Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας)

40. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και 
πρόσκαιρων αναγκών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)
(Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού)

41. Λήψη απόφασης επί αιτήματος ιδιώτη για παραχώρηση χρήσης χώρου στο Αττικό Άλσος για 
την πραγματοποίηση μικρής ιδιωτικής εκδήλωσης στις 12-09-2020. 

42. Λήψη απόφασης για την κήρυξη άγονης της μειοδοτικής επαναληπτικής  δημοπρασίας 
μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του 2ου Κέντρου Εκπαίδευσης & 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) Ανατολικής Αττικής (αρ. πρωτ. διακήρυξης 
552058/29-07-20).
(Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών)

43. α) Λήψη απόφασης για παράταση των οικονομικών προσφορών της πρόσκλησης  3/2019  
για την Π.Ε. Πειραιά στο πλαίσιο 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 β) Λήψη απόφασης περί  έγκρισης ή μη πρακτικού 
26 της γνωμοδοτικής επιτροπής, που αφορά την αξιολόγηση των εγγράφων των 
προσωρινών αναδόχων για την αποδοχή της παράτασης διάρκειας ισχύος των προσφορών 
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τους της πρόσκλησης 3/2019  για την Π.Ε. Πειραιά στο πλαίσιο 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.

44. Λήψη απόφασης περί  έγκρισης ή μη  πρακτικού Νο 23, που αφορά την αξιολόγηση των 
ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του μεταφορέα ¨Αριστείδη Μαυρογιαννάκη & 
Σια ΕΕ¨ της πρόσκλησης  4/2019  για την Π.Ε. Πειραιά στο πλαίσιο 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.

45. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρακτικού No 27, που αφορά την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών των οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών της 
πρόσκλησης  2/2020  για την Π.Ε. Πειραιά στο πλαίσιο 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.

46. Λήψη απόφασης περί  έγκρισης ή μη  πρακτικού Νο 24, που αφορά αντικαταστάσεις  
οχημάτων και οδηγού  στο πλαίσιο του ΔΣΑ, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Πειραιά  της Περιφέρειας 
Αττικής, για τα σχολικά έτη  2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά)

Παρακαλείσθε, σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Οικονομικής 
Επιτροπής στα τηλ. 213 2063776, 2132063538 και 2132063822.

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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