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 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 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 Διεξαγωγής Διαγωνισμού 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 Διαγωνισμού 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, ΚΡΑΣΠΕΔΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΠ.) ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού  2.000.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) και 
εξουσιοδότηση της Δ.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 Δ/νση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α. καθώς και έγκριση των όρων της 
Διακήρυξης.  

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 
Δ/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 Δ/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. Δερμιτζάκης) 
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) Διεξαγωγή δημόσιας 
κλήρωσης προκειμένου να συγκροτηθεί η επιτροπή διαγωνισμού, γ)  Σύσταση 
Επιτροπής Διαγωνισμού 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 Δήμο Γλυφάδας (2η Επιμέρους Σύμβαση) στα πλαίσια της 
γενικής μελέτης (ΜΑΟ 11): «Τοπογραφικές Μελέτες  σε περιοχές του Νομού Αττικής 
αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δ10», 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) – Δραπετσώνα – 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 Δήμο  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: «Διαμόρφωση 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 Δυτική Αττική να υποβάλει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση 
σχετικά με την λύση ή όχι της Α.Ε. με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ 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/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της 
Π.Ε.Δ.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. Δυτ. 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 Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Δυτικής 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 Δυτικής Αττικής 
και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 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 Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών και την προμήθεια ενός τροφοδοτικού 450 ή 500W για 
έναν (1) ηλεκτρονικό υπολογιστή της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α., με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, λόγω του κατεπείγοντος. 

19. Έγκριση απευθείας ανάθεσης στην επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΔΑΓΡΕΣ 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 Δυτ. Αττικής, λόγω του κατεπείγοντος. 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης λογαριασμών Δ.Ε.Η. 
παρελθόντων ετών των κτιρίων που στεγάζονται οι Διευθύνσεις της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής 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 Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους #304.080.00€# για τη κάλυψη δαπάνης 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΟΥ και ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013, της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 

23. Έγκριση απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία ΜΙΧ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την 
προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για την αποκατάσταση βλάβης του 
ανελκυστήρα του Κεντρικού κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 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 Διενέργειας/Αξιολόγησης 
Πρόχειρων Διαγωνισμών της Π.Ε.Δ.Α. αναφορικά με το Πρόχειρο  Διαγωνισμό για την 
ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη διοργάνωση της εκδήλωσης της Περιφέρειας 
Αττικής-Π.Ε. Δυτ. Αττικής “ 3η Συνάντηση Πολιτιστικών Φορέων Δυτικής 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 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών της Π.Ε.Δ.Α. αναφορικά με τον 
Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη εργολάβου επίγειων δολωματικών 
ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις 
της Π.Ε.Δ.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 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών της Π.Ε.Δ.Α. αναφορικά με τον  
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τον καθαρισμό και την αποψίλωση ερεισμάτων 
επαρχιακού οδικού δικτύου Δυτικής 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 Δικαστικό 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. Δάγλα) 
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 Διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών 
καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Νήσων, Δ/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 

Δακοκτονίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της  Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

34. Διαπραγμάτευση μισθώματος του χώρου γραφείων Δ1 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 Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτικού 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 Διαδικτυακής 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 Διπλογραφικό 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 ΘΕΟΔΩΡΟΣ 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. Mαταίωση του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 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 διενέργεια νέου με τους ίδιους όρους. 

44. Ματαίωση του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την 
εκτύπωση των έντυπων προγραμμάτων της τελετής έναρξης και των τεσσάρων ειδικών 
φιλοσοφικών συνεδριών 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 και διενέργεια νέου με τους ίδιους όρους. 

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 Δ/νσεων Οικονομικών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και του Κόμβου 
Διαλειτουργικότητας. 

46. Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την πληρωμή δικαστικών δαπανών. 
47. Διάθεση 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  


