
                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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                                                                                                Οικονομικής Επιτροπής 
 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γραφείο Περιφερειάρχη 
2. Αναπληρωματικά Μέλη 

               Οικονομικής Επιτροπής 
3. Αντιπεριφερειάρχες 
4. Γραφεία Παρατάξεων 
5. Εκτελεστικό Γραμματέα 
6. Νομική Υπηρεσία 
7. Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη 
8. Εισηγητές Θεμάτων 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29η 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/06/2013 και ώρα 12:00μ.μ., 
στην αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), με τα παρακάτω 
θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
1. Έγκριση 3ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Αποχέτευση ομβρίων υδάτων 

Κοινότητας Π. Φώκαιας 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η κα Τσαρούχη) 

2. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΣΑΒΒΑ ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η κα Χρυσικοπούλου) 

3. Μίσθωση ακινήτου στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4144/13 
4. Λύση μίσθωσης του ακινήτου που βρίσκεται επί των οδών Βούλγαρη 2 Πειραιώς και Μενάνδρου 

στην Αθήνα. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα Μουρτζανού) 

5. Έγκριση ανάθεσης στους προσφέροντες τη χαμηλότερη τιμή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την προμήθεια α) γραφικής ύλης β) γραφίτη – toner, γ) υλικών καθαριότητας, 
συνολικού προϋπολογισμού 11.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις ανάγκες των 
Βαθμολογικών Κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013 της Δ/νσης Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ 
Αθήνας. 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή ιατρών Πρωτοβάθμιας Ιατρικής 
εξέτασης υποψηφίων οδηγών για το Δ’ τρίμηνο οικ. έτους 2012, ποσού 131.820,00 € των 
εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2013. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα Μπουραντά) 

7. Α) Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες 
Υποδομών &  Άρση Βλαβών Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής» (Υποέργο του 
έργου 2012ΕΠ08500138: «ΣΗΜ-05/13: Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής 
Σηματοδότησης Ν. Αττικής») προϋπολογισμού: 2.300.000.00 € με ΦΠΑ. Β) Εξουσιοδότηση της 
Διεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης του έργου. 

8. Έγκριση πρακτικού της 16/05/2013 της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση 
εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Διαμόρφωση δύο ισόπεδων κόμβων της Λ. Φυλής με Λ. 
Καματερού και οδό Παν. Γρηγορούσης», συνολικού προϋπολογισμού 37.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και κατακύρωση του αποτελέσματος για την ανάθεση της 
μελέτης 

(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Θεοφίλης) 



9. Έγκριση των όρων διακήρυξης, της περίληψης διακήρυξης και της δημοπράτησης της παροχής 
υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος 
- κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)», συνολικού προϋπολογισμού 237.798,36€ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Μοσχολέας) 

10. Αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντα στον Επαναληπτικό 
Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εφαρμογή του 
Προγράμματος Καταπολέμησης των κουνουπιών σε περιοχές της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής για το έτος 2013, Δ/ξη 1/2013 

11. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για την Παρακολούθηση - Παραλαβή του Προγράμματος 
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς καθώς και Ειδικής Επιτροπής Παραλαβής των 
Εντομοκτόνων για την Καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς, σε περιοχές της Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής έτους 2013 

12. Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 599/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την 
κατάρτιση και έγκριση Πίνακα Δικαστικών Επιμελητών της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Μπεκούλης) 

13. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Έλεγχος λειτουργίας και αποκατάστασης 
βλαβών των Η/Μ εγκαταστάσεων στις δύο σήραγγες της Λ. Ανδρέα Παπανδρέου», 
προϋπολογισμού 48.000,00€ με το ΦΠΑ.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Παναγιωτόπουλος) 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 70.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
για τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου, για την προμήθεια 
γραφικής ύλης των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά & των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ 
(70.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθώς και εξόδων δημοσίευσης αυτού 
προϋπολογισμού πεντακοσίων Ευρώ (500.00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

15. Έγκριση: α) του υπ' αριθμ. 1 Πρακτικού της 03-06-2013 για ματαίωση του πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού και β) για επαναπροκήρυξη με τους ίδιους όρους της με αρ. πρωτ. 
76323/23-05-2013 διακήρυξης  για την προμήθεια Βενζίνης Αμόλυβδης και Πετρελαίου κίνησης 
των υπηρεσιακών οχημάτων και των ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών της ΠΕ Πειραιά για το έτος 
2013 

16. Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για αγορά γραμματοσήμων από τα ΕΛΤΑ Πειραιά και 
ορισμός υπολόγου 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Κουλελής) 

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 45 ευρώ με Φ.Π.Α για προμήθεια σφραγίδων 
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Νότιου Τομέα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  

18. Έγκριση των όρων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα: Προμήθεια Τόνερ-
μελανιών των υπηρεσιών Π.Ε Νότιου Τομέα Προϋπολογισμού 18.000 € πλέον ΦΠΑ 

19. Έγκριση των όρων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα: Υλικά καθαριότητας των 
υπηρεσιών Π.Ε Νότιου Τομέα προυπολογισμού15.000 € πλέον ΦΠΑ 

20. Διόρθωση της αριθμ 697/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την επιστροφή 
παραβόλων 23,50€ και 47€ της Διεύθυνσης Ανάπτυξης  

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 1000 ευρώ με Φ.Π.Α. για Δημοσίευση στο 
τύπο της διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης 
του καταδυτηρίου των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα Δάγλα) 

22. Συγκρότηση: Α) τεχνικής επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής του έργου για την 
Αποψίλωση και Απομάκρυνση ξερής φυτικής βλάστησης από τα πρανή εκατέρωθεν του οδικού 
δικτύου αρμοδιότητας της ΠΕΑΑ για το έτος 2013 Β) τριμελούς επιτροπής για την ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του έργου της καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ανατολικής Αττικής για το έτος 2013. Γ) επιτροπής ελέγχου ποιότητας και ποσότητας 
των προσφερομένων εντομοκτόνων ουσιών για τη δακοκτονία έτους 2013, καθώς και Δ) 
αντικατάσταση του 1ου αναπληρωματικού μέλους της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όπως αυτή ισχύει με 
την 178/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής. 

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 162,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την« 
έκδοση ΧΕΠ στο όνομα υπαλλήλου της Δ/νσης Οικονομικών για α) την διενέργεια τεχνικού 
ελέγχου (ΚΤΕΟ) β)την προμήθεια καρτών καυσαερίων τριών υπηρεσιακών αυτοκινήτων της 
ΠΕΑΑ, και ορισμός υπολόγου. 

24. Λήψη απόφασης, περί  αποσφράγισης οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια 
του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την αποψίλωση και απομάκρυνση ξερής φυτικής 



βλάστησης από τα πρανή εκατέρωθεν του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α.έτους 2013 & 
διαβίβασή τους στην επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ. 

25. Λήψη απόφασης:α)περί αποδοχής του υπ αρίθμ 12/2013 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ στα πλαίσια 
του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Εργολάβου Επίγειων Δολωματικών 
Ψεκασμών για την Καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς στην Π.Ε.Α.Α. έτους 2013 & 
β)αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του Γεωργίου Κων. Κωντούλη μόνου συμμετέχοντα 
στον εν λόγω διαγωνισμό & διαβίβασή της στην επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ,για ολοκλήρωση της διαδικασίας 
βάσει συγκριτικών στοιχείων τιμών.  

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους έως 2.553,40€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α, για την αμοιβή και δαπάνη δικαστικών επιμελητών για πενήντα επτά(57) επιδόσεις 
ανακοπών και αιτήσεων αναστολής, σχετικά με τα κατασχετήρια του πρώην ΤΣΜΕΔΕ σε βάρος 
της Περιφέρειας Αττικής και εις χείρας Τραπεζών σε λογαριασμούς της Περιφέρειας 
Αττικής(υπόθεση ΕΒΙΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ). 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Δερμιτζάκης) 

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους # 2.601,49€ # για τη κάλυψη δαπάνης 
καταβολής αναλογούντων ποσών διατροφικού επιδόματος, σε κληρονόμους δικαιούχων της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για τα έτη 2012 και 2013.  

28.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους #13.603,76 #€ για τη κάλυψη  δαπάνης 
υπερωριακής αποζημίωσης των Υπαλλήλων των Δ/νσεων της  Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής.  

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 250€ με ΦΠΑ για τον απαραίτητο τεχνικό έλεγχο 
συνολικά (8) φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας XEROX υπηρεσιών της ΠΕΔΑ τα οποία δεν 
λειτουργούν, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 6500€ με ΦΠΑ για την προμήθεια δύο (2) 
εμπρόσθιων ελαστικών για το Μηχάνημα έργου με αρ. κυκλοφορίας ΚΥ 209 της Περιφερειακής 
Ενότητας  Δυτικής Αττικής, με απευθείας ανάθεση μέσω της διαδικασίας της πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών.  

31. Έγκριση απευθείας ανάθεσης στην επιχείρηση ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΣ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε. αντί του συνολικού ποσού 803,30€ με ΦΠΑ για την 
πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών και την προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών 
για την επισκευή του Μηχανήματος έργου με αρ. κυκλοφορίας ΚΥ 209 της Δ/νσης Τεχνικών 
έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Μακρής) 

32. Λήψη απόφασης για ανακήρυξη ως άγονου του Επαναληπτικού Πρόχειρου Ανοικτού 
Μειοδοτικού διαγωνισμού για την προσαρμογή όλων των λογιστικών παραμέτρων που 
απαιτούνται για την μεταβίβαση από το υπάρχον λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής στο 
Διπλογραφικό Σύστημα, σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 και κατ΄ εφαρμογή των διεθνών 
λογιστικών προτύπων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και προσφυγή 
στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών του διαγωνισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 13 περίπτωση Ια του ν. 2286/1995 και άρθρο 21 παρ. η του ΚΠΔ 
118/2007. 

33. Εξέταση της Προδικαστικής Προσφυγής (κατ’άρθρο 4 του Ν. 3886/2010) της εταιρείας 
«AUTOVISION SAKAR ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ» 
κατά του κύρους της υπ’αριθμ. 7/2013 Διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά οικονομική προσφορά για την 
προμήθεια και εγκατάσταση: Α) Μηχανολογικού εξοπλισμού, Β) Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 
μηχανογράφησης, Γ) Ψηφιακών καμερών των πέντε (5) Δημόσιων Κ.Τ.Ε.Ο. της Περιφέρειας 
Αττικής, προϋπολογισμού 748.252,03 ευρώ πλέον Φ.Π.Α (ήτοι 920.349,99 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

34. Επείγουσα απευθείας ανάθεση εργασιών στην Α. ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ – Χ. ΔΡΑΚΟΥ Ο.Ε. για την 
αλλαγή ελαστικών  των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πινακίδων 
ΚΗΟ-6125 & ΚΗΙ-9654 στην τιμή της οικονομικής προσφοράς συνολικού ύψους € 545,00 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

35. Επείγουσα απευθείας ανάθεση εργασιών στην ΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε. για την άμεση επισκευή του 
Μηχανήματος Έργου της Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πινακίδων ΜΕ-12298 στην τιμή της 
οικονομικής προσφοράς συνολικού ύψους € 344,40 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 



36. Επείγουσα απευθείας ανάθεση εργασιών στο συνεργείο αυτοκινήτων ΓΕΡΟΥ ΤΙΜ.-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
για την άμεση επισκευή  υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφέρειας Αττικής στην τιμή της 
οικονομικής προσφοράς συνολικού ύψους € 7.865,85 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

37. Επείγουσα απευθείας ανάθεση εργασιών στην Γ. ΓΚΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την άμεση επισκευή  
υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφέρειας Αττικής στην τιμή της οικονομικής προσφοράς 
συνολικού ύψους € 3.175,97 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

38. Κατάρτιση μητρώου εργοληπτικών εταιρειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από 
δασικές πυρκαγιές στη περιοχή ευθύνης Περιφέρειας Αττικής για το χρονικό διάστημα έως 
31/10/2013. 

39. Ανάδειξη μειοδότη και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος με θέμα «προμήθεια βιοδιασπώμενων σακουλών από άμυλο», προϋπολογισμού 
60.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

40. Ματαίωση του πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την 
ετήσια συντήρηση και επισκευή 6 ανελκυστήρων και της 1 υδραυλικής ράμπας των κτιρίων όπου 
στεγάζονται οι επιτελικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής και οι Διευθύνσεις της Π.Ε. 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 12.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
διενέργεια νέου με τους ίδιους όρους. 

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 308,00 ευρώ για τα έξοδα διανυκτέρευσης 
υπαλλήλου στο εξωτερικό. 

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 7.995,00 ευρώ για εργασίες αποκατάστασης 
προστατευτικού κιγκλιδώματος πεζογέφυρας στο Ρέμα της Πικροδάφνης. 

43. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ποσού 3.000,00 ευρώ για την 
κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και διαμονής των προσκεκλημένων ομιλητών στην 
επιστημονική ημερίδα με θέμα «Κλιματική Αλλαγή και επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Υγεία. 
Ενσωμάτωση γνώσης και εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» που 
θα πραγματοποιηθεί στις 21-22/11/13 στην Αθήνα. 

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων α’ 
τριμήνου 2013. 

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για βοηθήματα νεφροπαθών γ’ τριμήνου 2013. 
46. Επιστροφή ποσού  376.00 σε δικαιούχους ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος 
47. Επιστροφή ποσού 1.661,17 ευρώ στην εταιρεία Hellas Online Α.Ε. ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέντος 
48. Επιστροφή καταβληθέντων τελών μεταβίβασης στους δικαιούχους της συνημμένης κατάστασης 

συνολικού ποσού 2803,00€ λόγω μη πραγματοποιήσεως της μεταβίβασης των οχημάτων τους. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Κάββαλος) 

49. Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας. 
 
Παρακαλείσθε, σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Οικονομικής 
Επιτροπής κα. Ντόβα Μαρία (τηλ. 213 2063776) ή κα. Τρουλάκη Άννα (τηλ. 213 2063537). 
 

 
 
 

                  Η Πρόεδρος της  
                   Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 

                   Βασιλάκου Λιλίκα  
 


