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

 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 65η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 13-10-2020 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. Καθορισμός ειδικοτήτων του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατόπιν 
έγκρισης αιτήματος στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 
έτους 2020.
(Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού)

2.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας (13/10/2020 ΑΓΚΙΣΤΡΙ).
3.  Λήψη απόφασης αναφορικά με την τροποποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της με αρ. 

1/3-3-2020 Πρόσκλησης (ΑΔΑΜ: 20PROC006368279)  Υποβολής Οικονομικών Προσφορών, 
στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του ν.4412/2016, για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022, 
σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 735207/1-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας.

4. Λήψη απόφασης αναφορικά με την τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της με αρ. 
1/21-6-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005148829) Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών, 
στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του ν.4412/2016, για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022, 
σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 735207/1-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας.

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 400,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
(24%), για την προμήθεια τριάντα πέντε (35) σφραγίδων για την κάλυψη αναγκών 
Διευθύνσεων/Τμημάτων/Γραφείων των Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

6. Λήψη απόφασης περί  αντικατάστασης  του αναδόχου των με αρ. 142, 156 και 164  
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής   
για τα σχολικά έτη 2020-2021 , 2021-2022 λόγω μεταβίβασης του  οχήματος του. 

7. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αξιολόγηση της προσφοράς  που υποβλήθηκε στο πλαίσιο 
της αρ. 5/2020 Διακήρυξης  (ΑΔΑΜ: 20PROC007121863) με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου 
για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε περιοχές της χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής κατά την τριετία 2021-2023, συνολικού προϋπολογισμού 1.797.504,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  (Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 94818).

8. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της σχετικής 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης 
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– Ειδικός Λογαριασμός  Κονδυλίων Έρευνας, αναφορικά με τη  διενέργεια εξετάσεων σε 
δείγματα θαλασσινού νερού για την ανίχνευση/ παρουσία τοξικών ή και δυνητικά τοξικών 
μικροφυκών, 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.

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού ύψους 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών  για το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & 
Αμπέλου Χανίων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ , στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος 
Συγκριτικών Πειραματικών Εργασιών Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νήσων)

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή ποσού συνολικού ύψους 3.985,53€ 
στον κ. Μπάλια Γεώργιο για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 56/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Πειραιά».

11. Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης συνολικού ύψους 12.500,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., για την προμήθεια και τοποθέτηση διάφανων διαχωριστικών (τύπου plexiglass) στις 
Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων. 

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη των πρακτικών 28 & 29, που αφορούν την αξιολόγηση των 
ελλειπόντων ειδικών δικαιολογητικών της πρόσκλησης 2/2019 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.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά)

13. Έγκριση δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης ποσού ύψους 1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ για προμήθεια ψηφοδελτίων και φακέλων, για την κάλυψη αναγκών για τις εκλογές της 
4/11/2020 των αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας. 

14. Έγκριση δαπάνης για επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως  καταβληθέντων της Δ/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.  

15. Κατάργηση του με α/α 92 δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών.
16. Τροποποίηση του με α/α 9 δρομολογίου του Σικιαριδείου Ιδρύματος.
17. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων, Ανοικτού  Διαγωνισμού 

για την παροχή υπηρεσιών  καθαριότητας για δύο (2) έτη, στους χώρους όπου στεγάζονται οι 
Υπηρεσίες της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Β΄Αθήνας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, το 1ο ΚΕΣΥ Β΄Αθήνας και το 
2ο ΚΕΣΥ Β΄ Αθήνας, συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ: 135.000,000€.

18. Ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής, για την επισκευή (service) της μηχανής 
γραμματοσήμανσης της Δ/νσης Μεταφορών &  Επικοινωνιών της Π.Ε.Β.Τ.Α.

19. Ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής, για την προμήθεια έξι (6) μελανοταινιών  της Δ/νσης 
Μεταφορών &  Επικοινωνιών της Π.Ε.Β.Τ.Α.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Βόρειου Τομέα)

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 156,80€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. για την πληρωμή της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρίας Δικαστικών Επιμελητών 
Ν.ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι.ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε» καθώς και της 
δικαστικής επιμελήτριας ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ.

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 688,20€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. για την πληρωμή της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρίας Δικαστικών Επιμελητών 
Ι.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-Α.ΚΑΡΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και της Ν.ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. 
ΖΑΧΑΡΗ-Ι.ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε» καθώς και του δικαστικού επιμελητή Σεφέρου 
Γρηγορίου.

22. Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων και ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
Δημοσίων Σχολείων της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, 
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει για 
την κάλυψη των αναγκών των άγονων δρομολόγιων της αριθ. 1/2020 πρόσκλησης υποβολής 
οικονομικών προσφορών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νότιου Τομέα)

23. Έγκριση καταβολής μέρους του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό 
του οικ. έτους 2020, για επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων, συνολικού ποσού 
884,00€ των Δ/νσεων: Μεταφορών & Επικοινωνιών, Ανάπτυξης της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών.
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24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον έλεγχο και την έκδοση Πιστοποιητικού 
Περιοδικού Ελέγχου του ανελκυστήρα που βρίσκεται στο κτήριο του 1ου ΚΕΣΥ Γ’ Αθήνας 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθήνας , επί της οδού Θηβών 250 
Αιγάλεω , συνολικού προϋπολογισμού 150,00 € συμπ. ΦΠΑ.

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για την 
κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δυτικού Τομέα 
Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00 € συμπ. ΦΠΑ.

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, μέρους των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον 
Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2020, για την πληρωμή συνολικού ποσού 942,40€, που αφορά την 
πληρωμή Δικαστικών Επιμελητών, για επιδόσεις έτους 2020 των Δ/νσεων: Μεταφορών & 
Επικοινωνιών, Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Ανάπτυξης, Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δ.Τ. Αθηνών.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα)

27. Α) ακύρωση διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια υλικών για εφαρμογή προγραμμάτων 
για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικής Αττικής (ΟΜΑΔΑ 
2β΄ & ΟΜΑΔΑ 3β΄), συνολικού προϋπολογισμού 170,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. & 
Β) έγκριση ανάκλησης των υπολειπόμενων δεσμευμένων πιστώσεων του Π/Υ οικ. έτους 2020 
του ΚΑΕ 5244 (ΟΜΑΔΑ 2β΄ & ΟΜΑΔΑ 3β΄).

28. Α) ακύρωση διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για την 
κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής καθώς και της Δ/νσης Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 1.050,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. & Β) έγκριση ανάκλησης των υπολειπόμενων δεσμευμένων πιστώσεων του Π/Υ οικ. 
έτους 2020 του ΚΑΕ 1459 (ΟΜΑΔΑ 1α΄, & ΟΜΑΔΑ 4΄).

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
για την προμήθεια νέου Ψηφιακού Συστήματος Ταχυδρομείου, Ζύγισης, Αυτόματου 
Υπολογισμού Τελών & Γραμματοσήμανσης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής.

30. Α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
για προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την διενέργεια των Υγειονομικών ελέγχων της Δ/νσης 
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Β) Έγκριση έκδοσης χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής και τον ορισμό υπολόγου για την ανωτέρω δαπάνη.

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την διενέργεια υγειονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης 
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής.

32. Έγκριση των όρων Διακήρυξης για τη διενέργεια Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη 
συντήρηση και επισκευή του μηχανογραφικού εξοπλισμού των Δ/νσεων της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής καθώς 
και του Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής.

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.232,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
για την προμήθεια καμερών για τη συμμετοχή των στελεχών της Π.Ε.Δ.Α. σε 
τηλεδιασκέψεις/συνεδριάσεις.

34. Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της σύμβασης για το έργο: 
Παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών ή και δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες 
παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής. 

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 10.000,00€  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τη μεταφορά φακέλων και μη χρησιμοποιούμενου 
εξοπλισμού των υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

36. Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.Δυτ.   Αττικής.
37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έως του ποσού τριών χιλιάδων ευρώ  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (3.000,00€) για έκτακτες και απρόβλεπτες εργασίες για την 
Συντήρηση και Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και  
Διαχείρισης Πυροπροστασίας  της Π.Ε. Δυτ. Αττικής.

38. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της υπ’ αρ. 2/2020 Πρόσκλησης για την 
υποβολή οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για 
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της ΠΕΔΑ για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-
2022, προϋπολογισμού 202.650,00 € πλέον ΦΠΑ.
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39. Έγκριση ή μη των υπ. αρ. 64/20-12-2019 και 4/15-1-2020 πρακτικών της Πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ αναφορικά με την αξιολόγηση υποβληθεισών οικονομικών 
προσφορών σχετικά με την υπ. αρ. 5/2019 Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών 
προσφορών στo πλαίσιo του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020,2020-2021 & 2021-2022, καθώς 
και την κάλυψη των αναγκών του αντικειμένου της κολύμβησης για το σχολικό έτος 2019-2020 
(β΄ και γ΄ τριμήνου),προϋπολογισμού 464.300,00 πλέον ΦΠΑ» 
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικής Αττικής)

40. Κατάργηση δρομολογίων με α/α 412, 418, 422, 428, 429 & 432 της υπ΄ αριθ. 1/2020 
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 Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 
2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022. 

41. Λήψη απόφασης περί διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1450/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας 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 (υπ΄ αριθ. 1 / 
2020 Πρόσκλησης, ΕΣΗΔΗΣ:89119). 

42. Λήψη απόφασης, περί κατακύρωσης 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.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής)

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 552,42€ για την πληρωμή δικαστικών 
επιμελητών σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

44. Επιστροφή καταβληθέντων τελών μεταβίβασης στους δικαιούχους της συνημμένης κατάστασης, 
συνολικού ποσού  313,00€, λόγω μη πραγματοποιήσεως της μεταβίβασης των οχημάτων τους.

45. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προστίμων της Δ/νσης Ανάπτυξης Κ.Τ. συνολικού 
ποσού 119.000€ στην ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

46. Απόδοση  χαρτοσήμου  2,00% και  ΟΓΑ  χαρτοσήμου 0,40%  (σύνολο 2,40%)  από  τις  
εισπράξεις  των δικαιωμάτων προσέλευσης  επαγγελματιών  πωλητών  λαϊκών  αγορών, τις 
εισπράξεις από την άρση αναστολής της αδείας των επαγγελματιών  πωλητών  λαϊκών  αγορών, 
ρυθμίσεις καθώς και τις εισπράξεις των  παραγωγών  αγροτικών προϊόντων – πωλητών, στο  
Ελληνικό  Δημόσιο   για  το  Γ’ τρίμηνο  2020.

47. Κατακύρωση αποτελεσμάτων του «Επαναληπτικού, ηλεκτρονικού, άνω των ορίων, ανοικτού 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για δεκαοκτώ (18) μήνες στα κτίρια 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, των Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας και των Κ.Ε.Σ.Υ.», προϋπολογισμού 1.050.00,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  & του δικαιώματος προαίρεσης για δεκαοκτώ (18) μήνες.   

48. Kατακύρωση κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
(άρθρο 32, παρ. γ του Ν.4412/2016 και άρθρο 10, παρ.3 της Π.Ν.Π./11.03.2020) για : 

49. α) για την εγκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής για ψυχοκοινωνική Υποστήριξη και Συμβουλευτική 
των πολιτών της Περιφέρειας Αττικής και 

50. β) για τη λειτουργία του Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Περιφέρειας Αττικής και Ιατρικού 
Συλλόγου

51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 77.935,00€ προς την Ομοσπονδία 
Επαγγελματιών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, για την αποπληρωμή 
κουπονιών, στα πλαίσια του προγράμματος διάθεσης ειδών Λαϊκών Αγορών σε ευπαθείς 
ομάδες.

52. ’Εγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 13.000,00€  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας  για τις ανάγκες του 
Απολυμαντηρίου της Δνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕΚΤΑ.

53. α). Έγκριση πρακτικού  τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπήςβ). Τροποποίηση της υπ΄ αρίθμ. 
63/2020 σύμβασης.
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54. Ένταξη οικονομικών φορέων στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 
2020-2021 και 2021-2022.

55. Κατάργηση και τροποποίηση δρομολογίων στο πλαίσιο 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 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022

56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 848.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 6%, για την προμήθεια 1.500.000 τεμαχίων προστατευτικών μασκών, για την προστασία 
των μαθητών της Περιφέρειας Αττικής από τη διάδοση της νόσου  COVID -19. 

57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για 
προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας 
Κεντρικού Τομέα ΠΑ.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα)

58.  Παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Αποκατάστασης Κτιρίων 
Περιφέρειας Αττικής στο Βοτανικό (πρώην Λυσσιατρείο)» εκτιμώμενης αξίας 49.189,62€ (με 
απρόβλεπτα και ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016.

59. Έγκριση του 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του 
νέου προσωρινού αναδόχου για το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7», 
συνολικού προϋπολογισμού 3.850.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

60. Έγκριση ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την Παροχή υπηρεσίας με τίτλο 
«Υπηρεσία καταγραφής προβλημάτων, εγκατεστημένων υλικών και εξοπλισμού και σύνταξη 
τευχών δημοπράτησης για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης του Πεδίου του Άρεως, της 
Πλατείας Πρωτομαγιάς και του Λόφου Φινόπουλου», προϋπολογισμού 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων)

61. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών της μελέτης: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ 
ΣΤΟ ΕΣΠΑ.

62. Σύσταση Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2020-2022)» προϋπολογισμού 2.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.).

63. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή των τόκων υπερημερίας ποσού 
6.033,06 € (πλέον ΦΠΑ), λόγω μη έγκαιρης πληρωμής του 1ου Λογαριασμού του υποέργου1: 
«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ. ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΗ», 
αναδόχου εταιρείας «ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε.» της ενταγμένης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001838, σε 
βάρος του ΚΑΕ:05.072.089201 («Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 
ή συμβιβαστικών πράξεων»)του προϋπολογισμού της Π.Α.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ανατολικής Αττικής)

64. Έγκριση α) για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, β) της πρόσκλησης, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: 
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ "ΓΗΡΥΟΝΗΣ"», 
συνολικού προϋπολογισμού 3.950.000,00 € (προ Φ.Π.Α.), και γ) της επιτροπής 
διαπραγμάτευσης.
 (Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δυτικής Αττικής)

65. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης – παράτασης της 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού για την 
υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα του Γηπέδου Δ.Δ. 
Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού».

66. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής 
και του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ Λ.ΤΣΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ - 
ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

67. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΝΕΟΣ 
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ΔΙΩΡΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΣΤΟ Ο.Τ. 328» συνολικού προϋπολογισμού 1.570.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

68. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής 
Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του 
Δήμου Κυθήρων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επισκευή και αλλαγή χρήσης Παλαιού 
Σχολείου Αγγλοκρατίας (Αστικόν) σε Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στον Ποταμό 
Κυθήρων» συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

69. Αντικατάσταση Προέδρου κοινής επιτροπής παρακολούθησης προγραμματικής συμβάσης
 (Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

70. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Καθαρισμός – συντήρηση – 
κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και συνδετήριων αγωγών δικτύου πρώην ΔΕΣΕ Περιφέρεια 
Αττικής» αναδόχου ΗΛΙΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ.

71. Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Ε.Α.Π. μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των 
πιστοποιητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, του μεικτού άνω των ορίων 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 
ΚΥΡΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 37.000.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 89240,1 και οριστική κατακύρωση της υπό 
δημοπράτησης παροχής υπηρεσιών, στην υπό σύσταση Κοινοπραξία "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ 
FM AΕ-GLOBITEL AE" .
(Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών)

72. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για την διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων με το απαραίτητο 
προσωπικό τους για την αντιμετώπιση του έκτακτου γεγονότος που προέκυψε την εκδήλωση 
έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφέρεια Αττικής από τις 21-01-2020.
(Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας) 

73. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’αρ.2930/2020 πρωτόδικης οριστικής 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (διαδικασία μισθώσεις).
(Γρ. Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων)

74. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης ενός (1) οχήματος (ecocar) από την εταιρεία «eco car urban 
vehicle» για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την εξυπηρέτηση αναγκών της Περιφέρειας 
Αττικής.

75. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης δύο (2) σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από την 
εταιρεία «MC CHARGERS» με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών της  Περιφέρειας Αττικής για 
την ηλεκτροκίνηση.
(Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών)

76. Έγκριση των όρων του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, για την σύναψη ηλεκτρονικής 
δημόσιας σύμβασης έργου άνω των ορίων , για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του  
έργου : «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των οδών Χαλκίδος και Βαλαωρίτου 
στο Δήμο Πειραιά», προϋπ/σμού 9.300.000,00  Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
(Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς και Νήσων)

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

Καλείσθε όπως μας ενημερώσετε έως την ως άνω ημέρα (13/10/2020) 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

mailto:oe@patt.gov.gr
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