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8. Εισηγητές Θεµάτων 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 36η 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/07/2013 και ώρα 
12:00µ.µ., στην αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), µε 
τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
 

   
1. Λήψη απόφασης ύστερα από τη συζήτηση στην 34η/05-07-2013 Συνεδρίαση της Οικ. 

Επιτροπής του θέµατος µε τίτλο: «Α) Εκδίκαση ενστάσεων κατά του Πρακτικού 1ου 
σταδίου ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών του 
έργου : «Καθαρισµός  ρεµάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» 
προϋπολογισµού 1.000.000,00€ (µε Φ.Π.Α.), Β) Έγκριση αποτελέσµατος 1ου σταδίου 
του διαγωνισµού και Γ) Εξουσιοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την έναρξη της 
διαδικασίας του 2ου σταδίου του διαγωνισµού (αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών)». 

2. Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη του έργου: 
«ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ, ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΤΗΘΑΙΑ, ΚΡΑΣΠΕ∆Α, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΠ.) Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισµού  2.000.000,00 Ευρώ (µε ΦΠΑ) και 
εξουσιοδότηση της ∆.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση 
της διαδικασίας µέχρι την υπογραφή της σύµβασης. 

  (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέµατος η κα. Αφραταίου) 
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,  για τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας α) του κτιρίου όπου στεγάζονται 
οι Υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α. (κτίριο Λίρα) και β) του κτιρίου όπου στεγάζεται η ∆/νση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α. καθώς και έγκριση των όρων της 
∆ιακήρυξης.  

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους  30.022,40€, σε εκτέλεση των 
διατάξεων του αρθρ.5 του Ν.4071/2012 και του 2/80427/0026/30-11-2012 εγγράφου της 
∆/νσης 26ης του Γ.Λ.Κ. 



5. Λήψη απόφασης περί α) µη αποσφράγισης µίας προσφοράς που κατατέθηκε στα 
πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε θέµα: «Αποκατάσταση βλαβών 
και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών στις 
αίθουσες θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών της ∆/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής» µε συνολικό προϋπολογισµό 5.284,54 ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ 23% ήτοι 6.500,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, β) µαταίωσης της 
διενέργειας της εν λόγω πρόσκλησης ελλείψει συγκριτικών στοιχείων τιµών και γ) 
επανάληψή της. 

 (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. ∆ερµιτζάκης) 
6. Εξέταση ενστάσεων κατά τη διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισµού για το έργο: 

«ΣΗΜ-05/12: Κυκλοφοριακή διαµόρφωση κόµβων & εγκατάσταση φωτεινής 
σηµατοδότησης στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισµού 
900.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 2. Ακύρωση της υπ’ αριθµ. 
434/2013/15-03-2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφ. Αττικής µε θέµα: α) 
Έγκριση µελέτης, διακήρυξης και περίληψης διακήρυξης, β) ∆ιεξαγωγή δηµόσιας 
κλήρωσης προκειµένου να συγκροτηθεί η επιτροπή διαγωνισµού, γ)  Σύσταση 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και δ) Αποστολή περίληψης της διακήρυξης  του έργου ΣΗΜ-
05/12. 

7. Α) Έγκριση τευχών δηµοπράτησης, διενέργειας διαγωνισµού και περίληψης διακήρυξης 
της παροχής υπηρεσιών:"ΣΗΜ-08/12: Συντήρηση υπόγειων διαβάσεων πεζών και 
οχηµάτων, οδικών αξόνων Περιφέρειας Αττικής", συνολικού προϋπολογισµού 
850.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), Β) Έγκριση αποστολής περίληψης 
διακήρυξης για δηµοσίευση. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Θεοφίλης) 

8. Έγκριση της Τοπογραφικής Μελέτης της περιοχής Λ. Ποσειδώνος (από οδό Πανώπης 
έως Πλατεία Κρήτης) στο ∆ήµο Γλυφάδας (2η Επιµέρους Σύµβαση) στα πλαίσια της 
γενικής µελέτης (ΜΑΟ 11): «Τοπογραφικές Μελέτες  σε περιοχές του Νοµού Αττικής 
αρµοδιότητας ∆ιεύθυνσης ∆10», µε τη διαδικασία συµφωνία – πλαίσιο (άρθρο 8 του Ν. 
3316/2005). 

  (Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Βλάχος) 
9. Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση του 

οδικού άξονα ‘Επιβατικό λιµάνι Πειραιά (Ακτή Κονδύλη) – ∆ραπετσώνα – Λιµάνι 
Κερατσινίου – Σχιστός’» προϋπολογισµού 339.000,00 € (µε το Φ.Π.Α), αναδόχου 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

  (Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Παναγιωτόπουλος) 
10. Παράταση προθεσµίας για το έργο: «Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης οικισµών  

Καρατζά - Αγ. Ελένης - Άνω Φαναρίου» στο ∆ήµο  Τροιζήνας,  προϋπολογισµού 
2.450.000,00 € 

  (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέµατος ο κα. Τσαρούχη) 
11. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο 

αρµοδιότητας Νοµαρχίας Αθηνών – Εργολαβία 2», προϋπολογισµού 2.000.000,00€ µε 
ΦΠΑ. 

12. Έγκριση του 7ου Α.Π.Ε. του έργου: «∆ιαµόρφωση Πάρκου Ιστορικής Μνήµης στο 
Στρατόπεδο Χαϊδαρίου», αναδόχου : «Κ/ΞΙΑ: Α. Οικονοµίδης-Θ. Καραδήµος – Ι. 
Λάµπος» 

  (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Λυµπέρης) 
13. Παροχή εξουσιοδότησης στο αυτοτελές γραφείο της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 

Αττικής στην ∆υτική Αττική να υποβάλει στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση 
σχετικά µε την λύση ή όχι της Α.Ε. µε την επωνυµία ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΧΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ Ανώνυµη 
Εταιρία:(Α) σύµφωνα µε την παρ. 1 (εδ. δ) και 2 του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20, (Β) 
σύµφωνα µε την παρ. 1 (εδ. γ) και 2 του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/2,(Γ)  σύµφωνα µε 
την παρ. 8 του άρθρου 265 του Ν. 3463/06. 

  (Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Στρατιδάκης) 
14. Έγκριση αντικατάστασης τακτικού µέλους της Πενταµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των 

Αποτελεσµάτων Ανοικτών/∆ιεθνών ∆ιαγωνισµών και ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης της 



Π.Ε.∆.Α. και τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 202/2013 Απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 110,00€ συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ για τη προµήθεια ρολών εκτύπωσης ψηφιακών ταχογράφων για τα φορτηγά της 
Π.Ε. ∆υτ. Αττικής µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 45,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
για την προµήθεια µιας υπηρεσιακής σφραγίδας για τις ανάγκες της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της ∆υτικής Αττικής, λόγω του διαχωρισµού και της ονοµασίας του 
Υπουργείου της από τον πρόσφατο Ανασχηµατισµό της Κυβέρνησης µε τη διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης. 

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους α) 500,00€ συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ για την προµήθεια αναλώσιµων ειδών για φωτοτυπικά και φαξ και β) 2.950,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την προµήθεια αναλώσιµων ειδών για εκτυπωτές 
για τις ΑΜΕΣΕΣ ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής 
και της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής µε απευθείας 
ανάθεση µέσω της διαδικασίας της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 300,00€ µε ΦΠΑ για την προµήθεια 
ανταλλακτικών-motherboard δύο (2) ηλεκτρονικών υπολογιστών µάρκας ALTEC, την 
αντικατάσταση µπαταριών δύο (2) UPS για την κάλυψη των αναγκών της ∆ιεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών και την προµήθεια ενός τροφοδοτικού 450 ή 500W για 
έναν (1) ηλεκτρονικό υπολογιστή της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Π.Ε.∆.Α., µε τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, λόγω του κατεπείγοντος. 

19. Έγκριση απευθείας ανάθεσης στην επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ∆ΑΓΡΕΣ αντί του 
συνολικού ποσού 740,46€ µε ΦΠΑ για την προµήθεια δύο (2) µπαταριών για το όχηµα 
ΚΗΗ 3257 και µιας µπαταρίας (1) για το φορτηγό όχηµα ΚΗΗ 3258 της Περιφερειακής 
Ενότητας ∆υτ. Αττικής, λόγω του κατεπείγοντος. 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης λογαριασµών ∆.Ε.Η. 
παρελθόντων ετών των κτιρίων που στεγάζονται οι ∆ιευθύνσεις της Περιφερειακής 
Ενότητας ∆υτικής Αττικής. 

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 46.949,44€ για την κάλυψη 
δαπάνης υπερωριακής αποζηµίωσης για του µήνες ΙΟΥΝΙΟ, ΙΟΥΛΙΟ και ΑΥΓΟΥΣΤΟ 
2013 των Υπαλλήλων των ∆ιευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής. 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 304.080.00€ για τη κάλυψη δαπάνης 
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΟΥ και ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013, της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής. 

23. Έγκριση απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία ΜΙΧ. ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την 
προµήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για την αποκατάσταση βλάβης του 
ανελκυστήρα του Κεντρικού κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής, λόγω 
του επείγοντος για την ασφαλή λειτουργία του, αντί του ποσού των 85,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

24. Έγκριση απευθείας ανάθεσης στην επιχείρηση CLEVERMEDIA αντί του συνολικού 
ποσού 179,58€ µε ΦΠΑ για την προµήθεια ενός καταγραφικού – voice recorder για τις 
ανάγκες των συνεδριάσεων της Μητροπολιτικής Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας 
Περιφέρειας Αττικής. 

25. Έγκριση  πρακτικού της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης 
Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών της Π.Ε.∆.Α. αναφορικά µε το Πρόχειρο  ∆ιαγωνισµό για την 
ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη διοργάνωση της εκδήλωσης της Περιφέρειας 
Αττικής-Π.Ε. ∆υτ. Αττικής “ 3η Συνάντηση Πολιτιστικών Φορέων ∆υτικής Αττικής” 
,προϋπολογισµού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης οικ.111319/05-06-2013) , για 
την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν, 
σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός κηρύσσεται  άγονος και έγκριση επαναπροκήρυξής 
του µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 

26. Έγκριση  πρακτικού της Πενταµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
∆ιενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών της Π.Ε.∆.Α. αναφορικά µε τον 
Ανοικτό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την ανάδειξη εργολάβου επίγειων δολωµατικών 
ψεκασµών για την καταπολέµηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις 
της Π.Ε.∆.Α., προϋπολογισµού 151.278,75€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (αρ. 



διακήρυξης 01/2013), για την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και προσωρινή 
κατακύρωση αποτελέσµατος στον µειοδότη. 

27. Έγκριση του πρακτικού της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
∆ιενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών της Π.Ε.∆.Α. αναφορικά µε τον  
Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για τον καθαρισµό και την αποψίλωση ερεισµάτων 
επαρχιακού οδικού δικτύου ∆υτικής Αττικής 2013, προϋπολογισµού 60.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης  οικ.110667/05-06-2013), για την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν. 

 (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Μακρής) 
28. Αποσφράγιση οικονοµικών προφορών του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 

προµήθεια υλικών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου 
Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2013, προϋπολογισµού 15.000 € πλέον 
ΦΠΑ 

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 102,00€ µε Φ.Π.Α  για  δύο επιδόσεις 
από τον ∆ικαστικό Επιµελητή κο Νίκο Παπαδογιαννάκη.  

30. Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού 20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
για το 3ο παιδικό φεστιβάλ λόγου έκφρασης και δηµιουργίας Π.Ε Νότιου Τοµέα µε  την 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού. 

 (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεµάτων η κα. ∆άγλα) 
31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα Τριµήνου Αυγούστου – 

Σεπτεµβρίου – Οκτωβρίου 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. 
32. Λήψη απόφασης περί αποδοχής του αρ. 1/2013 Πρακτικού Γνωµοδοτικής Επιτροπής 

αναφορικά µε τον Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την προµήθεια ειδών 
καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Νήσων, ∆/ξη 
5/2013 καθώς και λήψη απόφασης για την αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς. 

 (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Μπεκούλης) 
33. Λήψη απόφασης για τη µίσθωση ακινήτου που θα χρησιµοποιηθεί ως αποθήκη υλικών 

∆ακοκτονίας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της  Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

34. ∆ιαπραγµάτευση µισθώµατος του χώρου γραφείων ∆1 στον 4ο όροφο, επιφάνειας 
800τ.µ., στο ακίνητο που βρίσκεται επί της Λ. Συγγρού 80-88, στην Αθήνα. 

 (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεµάτων η κα. Μουρτζανού) 
35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια ανταλλακτικών και επισκευή 

του συστήµατος κλιµατισµού του κτιρίου επί των οδών Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 
προϋπολογισµού 8.500,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε τη διαδικασία της απ’ 
ευθείας ανάθεσης. 

36.  Έγκριση των όρων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προµήθεια 
µητρώων επαγγελµατικών αδειών της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. ∆υτικού Τοµέα 
Αθηνών, προϋπολογισµού 700,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

  (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεµάτων η κα. Μπουραντά) 
37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, 

για δηµοσίευση σε οικονοµικές εφηµερίδες, περίληψης της διακήρυξης του δηµόσιου 
ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και την αποκατάσταση βλαβών στο server room της 
Περιφέρειας Αττικής  

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 60.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ, για την «Ανάπτυξη εφαρµογών ∆ιαδικτυακής Παρουσίασης των Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Αττικής και παροχή υπηρεσιών συντήρησης αυτών», µε τη διαδικασία του 
ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού.   

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 151.950 πλέον Φ.Π.Α., ήτοι € 
186.898,5 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την ετήσια συντήρηση και επισκευή: Α) του 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού και Β) των φωτοτυπικών µηχανηµάτων και των µηχανών 
τηλεοµοιοτυπίας (fax) των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα της 
Περιφέρειας Αττικής µε τη διαδικασία του δηµόσιου ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού.  

40. Λήψη απόφασης για α) αποδοχή των οικονοµικών προσφορών που κατατέθηκαν στα 
πλαίσια τις διαπραγµάτευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών για την προσαρµογή 
όλων των λογιστικών παραµέτρων που απαιτούνται για την µετάβαση από το υπάρχον 



λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής στο ∆ιπλογραφικό Σύστηµα και β) 
αποσφράγιση σε επόµενη συνεδρίαση των σχετικών οικονοµικών προσφορών. 

41. Λήψη απόφασης για παράταση καταληκτικής ηµεροµηνίας της µε αριθ. 59/2012 
σύµβασης µε την εταιρεία ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  για τις εργασίες 
µαγνητοφώνησης – αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των συντονιστικών 
οργάνων πολιτικής προστασίας όλων των περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας 
Αττικής  

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για α.  «Εργασίες µαγνητοφώνησης – 
αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής» και β.  «Εργασίες µαγνητοφώνησης – αποµαγνητοφώνησης των 
συνεδριάσεων των συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας όλων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού ποσού 214.500,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε την διαδικασία του ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού 
διαγωνισµού 

43. Έγκριση του Πρακτικού της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσµάτων Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών & των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης, που 
αφορά τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου για την 
παράθεση γεύµατος (catering) για 2.000 άτοµα κατά την εκδήλωση της τελετής λήξης 
του 23ου Παγκοσµίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, που θα πραγµατοποιηθεί κατά το χρονικό 
διάστηµα από 4 έως 10 Αυγούστου 2013 στην Αθήνα, προϋπολογισµού 20.000,00€ 
πλέον Φ.Π.Α. και ολοκλήρωση του διαγωνισµού µε βάση συγκριτικά στοιχεία τιµών.- 

44. Έγκριση του Πρακτικού της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσµάτων Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών & των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης περί 
αποδοχής των δύο εκ των τριών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτύπωση των 
έντυπων προγραµµάτων της τελετής έναρξης και των τεσσάρων ειδικών φιλοσοφικών 
συνεδριών, προϋπολογισµού 10.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. που απαιτούνται στο πλαίσιο 
της συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο 23ο Παγκόσµιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, που 
θα πραγµατοποιηθεί κατά το χρονικό διάστηµα από 4 έως 10 Αυγούστου 2013 στην 
Αθήνα.  

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 8.600 € συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισµικού 
εφαρµογών του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος, για την κάλυψη των 
αναγκών των ∆/νσεων Οικονοµικών, Ανθρωπίνου ∆υναµικού και του Κόµβου 
∆ιαλειτουργικότητας. 

46. ∆ιάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την πληρωµή δικαστικών  δαπανών. 
47. ∆ιάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την πληρωµή των δικαστικών επιµελητών κ. 

κ. Γεωργίου Κότσιρα  και Χαρίκλειας  Παπαδογιαννάκη  ποσού 1.157,60 ευρώ. 
48. Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα γ΄ τριµήνου 2013. 
 (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  


