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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 38ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίαση της, στις 19-07-2013 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μ., που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακών 
Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος) συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό 
απόφασης από  1488 έως 1552 έτους 2013: 

 
Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΔΑ 

Ε.Η.Δ. 1ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους   
200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη 
κάλυψη  δαπανών που θα προκύψουν για την 
αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών σε εκτάσεις 
χωρικής αρμοδιότητας της  Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής. 

1489 ΒΛ4Α7Λ7-ΨΓΖ 

Ε.Η.Δ. 2ο 

Ανάκληση της αρ. 191/2013 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, στο σκέλος που αφορά τη διενέργεια του 
διαγωνισμού με τη διαδικασία του πρόχειρου 
μειοδοτικού και λήψη απόφασης για τη διενέργεια του 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, 
υποστήριξης και αναβάθμισης υποστηρικτικών 
λειτουργιών BACKOFFICE με τη διαδικασία του 
δημόσιου μειοδοτικού ανοικτού διαγωνισμού 

1490 ΒΛ4Α7Λ7-Φ5Θ 

Ε.Η.Δ. 3ο 

Έγκριση Ανάθεσης διάθεσης μηχανημάτων και 
προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
από δασική πυρκαγιά στις 18/07/2013 στην Περιοχή 
Βαρυμπόμπης (Πάρνηθα) του Δήμου Αχαρνών. 

1491 ΒΛ4Α7Λ7-ΡΡ3 

1 

Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για το υποέργο 1: « 
Ψηφιακή εφαρμογή αθλητικού χάρτη», του έργου: ευ-
κίνησης. ενίσχυση της προαγωγής υγείας στο εργασιακό 
περιβάλλον μέσω αθλητικής – κινητικής - αναψυχής 
(ΑΚΑ), με  κωδικό MIS 374851, το οποίο εντάσσεται στο 
Ε.Π. « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της 
προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

1492 
ΒΛ4Α7Λ7-250 

 

2 

Α)  Έγκριση των όρων διακήρυξης και τευχών 
δημοπράτησης του έργου : «ΣΗΜ – 01/13 
Ηλεκτροφωτισμός οδικού δικτύου αρμοδιότητας 
ΔΚΕΣΟ» συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00 €  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), Β) Έγκριση του 
πρακτικού κλήρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου : «ΣΗΜ – 01/13 Ηλεκτροφωτισμός οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ» συνολικού προϋπολογισμού 
1.500.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),Γ) 
Αποστολή περίληψης της διακήρυξης. 

1493 ΒΛ4Α7Λ7-ΔΚΟ 
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3 

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑ 
ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ», συμβατικής δαπάνης 
1.077.703,71 ευρώ με Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/Ξ  Στέφανος 
Μπονάτος  – Αριστείδης Μαραλέτος». 

1494 ΒΛ4Α7Λ7-Φ8Β 

4 

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
Ε.Ο. 57 ΓΑΛΑΤΑΣ – ΦΑΝΑΡΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟ ΔΙΑ 
ΜΕΣΟΥ ΛΕΣΙΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 363.000,00 
€, αναδόχου εταιρείας ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΗ  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

1495 ΒΛ4Α7Λ7-Α5Β 

5 
Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. 
ΥΔΡΑΣ», προϋπολογισμού 350.000,00 €. 

1496 ΒΛ4Α7Λ7-ΖΥΝ 

6 
Έγκριση της μελέτης με θέμα: «Αποκατάσταση 
ευστάθειας πρανών στο Αττικό Άλσος» συνολικού 
ποσού 29.588,19€ (πλέον Φ.Π.Α.). 

1497 ΒΛ4Ζ7Λ7-ΛΞΥ 

7 

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της 
μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου 
και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών 
παροχών ρέματος» προεκτιμώμενης αμοιβής 
235.772,36€ (πλέον Φ.Π.Α. 23%), αναδόχου 
μελετητικού σχήματος «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  Ε.Π.Ε. -  ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του 
Γεωργίου». 

1498 ΒΛ4Ζ7Λ7-Χ1Ο 

8 

Έγκριση σύστασης επιτροπής διαγωνισμού κατασκευής 
του έργου: «Ανακατασκευή οδοστρώματος της Ε.Ο. 
Ελευσίνας – Θήβας στον κόμβο Μάνδρας», 
προϋπολογισμού 120.000,00 €  (με Φ.Π.Α.). 

1499 ΒΛ4Ζ7Λ7-ΟΚΧ 

9 
Έγκριση μη άσκησης εφέσεως κατά της υπ αριθ. 
4877/2013 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών. 

1500 ΒΛ4Ζ7Λ7-9Χ0 

10 
Ορισμός νέας  ημερομηνίας απόδοσης για το υπ’ αριθ. 
510 /2013 ΧΕΠ   της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 

1501 ΒΛ457Λ7-Ψ1Ν 

11 
Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για μετακίνηση 
εκτός έδρας. 

1502 ΒΛ457Λ7-1Β6 

12 
Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την 
επιστροφή χρηματικών ποσών, λόγω μη χρήσης 
παραβόλων αρμοδιότητας της Δ/νσης Ανάπτυξης. 

1503 ΒΛ457Λ7-8ΥΥ 

13 

Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την 
επιστροφή χρηματικών ποσών, λόγω μη χρήσης 
παραβόλων μεταβίβασης αυτοκινήτων-δικύκλων της 
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς και 
Νήσων. 

1504 ΒΛ457Λ7-ΙΑΧ 

14 

Έγκριση πρακτικού υπ' αρ. 1/11-07-2013 & λήψη 
απόφασης για αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την αποκατάσταση βλαβών & παροχή υπηρεσιών 
τεχνικής υποστήριξης για χρονικό διάστημα 3 ετών στην 
αίθουσα θεωρητικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών της 
Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών των Π.Ε. Πειραιά & 
Νήσων, προϋπολογισμού αξίας 9.485,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

1505 ΒΛ457Λ7-878 

15 

Έγκριση : α) διενέργειας δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου και β) των όρων της 
Διακήρυξης & της σχετικής περίληψης για την 
προμήθεια γραφικής ύλης των υπηρεσιών της Π.Ε. 

1506 ΒΛ457Λ7-ΟΧΛ 
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Πειραιά & των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά προϋπολογισμού 
70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθώς και 
εξόδων δημοσίευσης αυτού προϋπολογισμού 
πεντακοσίων Ευρώ (500.00 €) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

16 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 
15.000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την 
ασφάλιση των οχημάτων της  Π.Ε. Πειραιά. 

1507 ΒΛ457Λ7-Ο6Ε 

17 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επισκευή 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού Υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικού 
Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 4.059,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απ’ 
ευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών. 

1508 ΒΛ457Λ7-39Π 

18 

Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής και 
Κατακύρωση Μειοδότη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, 
προϋπολογισμού 1.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, για τις ανάγκες της Δ/νσης Β΄/θμιας Εκπαίδευσης 
Γ΄ Αθήνας. 

1509 ΒΛ457Λ7-ΓΞΤ 

19 

Διόρθωση της υπ αριθ 1364/2013 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης για διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης, 
που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Αυγούστου 2013 στο 
Άλσος Μπαρουτάδικο του Δήμου Αιγάλεω,  
προϋπολογισμού  15.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης», ως 
προς τη συμμετοχή της Σοφίας Παπάζογλου αντί της 
Αφροδίτης Μάνου. 

1510 ΒΛ457Λ7-ΕΙΜ 

20 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 
45.000,00€ πλέον ΦΠΑ (55.350,00 με ΦΠΑ) για την 
προμήθεια αναλώσιμων ειδών (τόνερ, μελανιών, drum) 
εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ για την 
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Δ.Α. και 
των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δ.Α.  

1511 ΒΛ4Ν7Λ7-Μ52 

21 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης στην επιχείρηση 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΠΡΟΙΣΚΟΣ αντί του συνολικού 
ποσού 49,49€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ για την 
προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού ήτοι τριών σακιών 
θεϊκής αμμωνίας (περίπου 80 κιλών), που θα 
χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο παγίδων για την 
παρακολούθηση του πληθυσμού του εντόμου, για την 
εφαρμογή του προγράμματος Δακοκτονίας 2013 της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής.  

1512 ΒΛ4Ν7Λ7-ΔΞΜ 

22 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 
250,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την 
πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών για την 
επισκευή βλάβης του οχήματος ΚΗΟ 5414 της Π.Ε.Δ.Α. 
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του 
επείγοντος.  

1513 ΒΛ4Ν7Λ7-ΝΙΡ 

23 

Έγκριση Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Πρόχειρων Διαγωνισμών της ΠΕΔΑ 
αναφορικά με την αξιολόγηση των Οικονομικών 
Προσφορών των εταιρειών 1) ΔΟΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΧΑΡΤΙΚΩΝ και 2) ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε. – 

1514 ΒΛ4Ν7Λ7-Σ3Ω 
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DOMI VIVENS του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 
για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη 
των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακή Ενότητα 
Δυτ. Αττικής προϋπολογισμού 16.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης οικ. 
99882/22-05-2013) και κατακύρωση αποτελέσματος 
στον μειοδότη. 

24 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 461,25€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την επισκευή 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το τμήμα Πληροφορικής 
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

1515 ΒΛ4Ν7Λ7-Χ3Α 

25 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους   
9.053.47€, για τη χορήγηση ασφαλιστικής παροχής 
(χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75) στην 
ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, λόγω 
συνταξιοδότησής της. 

1516 ΒΛ4Ν7Λ7-ΕΓΖ 

26 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους  
1.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη 
συντήρηση 15 κλιματιστικών μονάδων  της Δ/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής και 5 κλιματιστικών 
μονάδων εντός του κτιρίου «Λίρα», με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης. 

1517 ΒΛ4Α7Λ7-ΕΜΟ 

27 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους  
900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την διενέργεια 
απολύμανσης(απεντόμωση -μυοκτονία) α)στο κτίριο 
«Λίρα» που στεγάζονται οι υπηρεσίες της  
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής καθώς και 
β)στο κτίριο που στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

1518 ΒΛ4Σ7Λ7-2ΧΕ 

28 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους  388,34 
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παροχή 
υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης β΄εξαμήνου 2013 του 
φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Οικονομικών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.  

1519 ΒΛ4Σ7Λ7-Π15 

29 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους  
8.415,05€, 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. 

1520 ΒΛ4Ν7Λ7-ΦΞΒ 

30 

Αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της 
εταιρείας: «Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την «Παροχή 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για χρονικό διάστημα 
τριών (3) ετών, στις αίθουσες θεωρητικής εξέτασης 
υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα», με διαπραγμάτευση 
της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. η του ΠΔ 
118/2007. 

1521 ΒΛ4Ν7Λ7-ΣΗΥ 

31 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την 
αποζημίωση Β’ εξαμήνου 2013 της Δευτεροβάθμιας 
Ιατρικής Επιτροπής (μελών-ιατρών & γραμματέως) της 
Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου 
Τομέα Αθηνών, ποσού  6.200,00 €. 

1522 ΒΛ4Ν7Λ7-ΖΛΡ 

32 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την 
αποζημίωση Α’ τριμήνου 2013 των συμβεβλημένων 

1523 ΒΛ4Ν7Λ7-Ψ6Ε 
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ιατρών με την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. 
Βορείου Τομέα Αθηνών για εξετάσεις σε υποψήφιους 
οδηγούς, ποσού  121.500,00 €. 

33 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 
2.688,00 € για έξοδα κίνησης / οδοιπορικά για το β΄ 
εξάμηνο 2013 των κοινωνικών λειτουργών της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών. 

1524 ΒΛ4Ν7Λ7-2ΗΜ 

34 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης,  ποσού 
7.000,00 € για έξοδα κίνησης / οδοιπορικά για το β΄ 
εξάμηνο 2013 των εποπτών Δημόσιας Υγείας της 
Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα 
Αθηνών. 

1525 ΒΛ4Ν7Λ7-ΗΛΚ 

35 

Έγκριση των όρων του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την διοργάνωση της διήμερης 
επιστημονικής εκδήλωσης στο πλαίσιο των LOCAL 
EVENTS (open days 2013), που θα διοργανωθεί στην 
Αθήνα στις 21 και 22.11.2013, προϋπολογισμού 14.760 
€ συμπ. του ΦΠΑ.  

1526 ΒΛ4Σ7Λ7-ΡΚΣ 

36 

Απευθείας ανάθεση για την τροποποίηση της τράπεζας 
συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, στην 
εταιρεία «Δ. ΣΦΕΛΑΓΓΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 774,90 € συμπ. του 
ΦΠΑ.  

1527 ΒΛ4Σ7Λ7-0Ι3 

37 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.000 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις εργασίες της 
φιλοξενίας και υποστήριξης του Διαδικτυακού Τόπου της 
Περιφέρειας Αττικής για το χρονικό διάστημα ενός (1) 
έτους με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  

1528 ΒΛ4Σ7Λ7-052 

38 

Αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας 
«ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ» που κατατέθηκε στον 
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., διαβίβασή της στην Τριμελή 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Πρόχειρων Διαγωνισμών & των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης και ολοκλήρωση του διαγωνισμού με 
βάση συγκριτικά στοιχεία τιμών.  

1529 ΒΛ4Σ7Λ7-Ξ5Α 

39 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για δημοσίευση σε 
οικονομικές εφημερίδες, περίληψης της διακήρυξης του 
δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις 
εργασίες μαγνητοφώνησης-απομαγνητοφώνησης των 
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής και των συντονιστικών οργάνων 
πολιτικής προστασίας όλων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής  

1530 ΒΛ4Σ7Λ7-ΘΟΓ 

40 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την 
διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης προς τιμή του 
Λευτέρη Παπαδόπουλου στην περιοχή Ζωγράφου τον 
Σεπτέμβριο 2013, στα πλαίσια του Προγράμματος 
πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας 

1531 ΒΛ4Σ7Λ7-ΡΑΜ 
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Κεντρικού Τομέα, έτους 2013, συνολικού ποσού 
15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παρ.7 του Ν.4071/2012  

41 

Απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.1γ 
του Ν.4071/2012 στην ατομική επιχείρηση 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝ.ΝΙΑΡΧΟΣ της αποκατάστασης 
των βλαβών στο δίκτυο πυρόσβεσης στο Αττικό Άλσος 
για την αποφυγή πυρκαγιάς, στην τιμή της οικονομικής 
της προσφοράς, ήτοι 19.680,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

1532 ΒΛ4Α7Λ7-Σ4Δ 

42 

Έγκριση όρων του ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για τις εργασίες μαγνητοφώνησης – 
απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής και 
των συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας 
όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας 
Αττικής, συνολικού ποσού 214.500,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   

1533 ΒΛ4Α7Λ7-235 

43 

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 
«Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτυακής παρουσίασης των 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και παροχή 
υπηρεσιών συντήρησης αυτών».  

1534 ΒΛ4Α7Λ7-ΛΑ2 

44 

Κατακύρωση του αποτελέσματος, του Πρόχειρου 
Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά μηνιαία τιμή σε 
ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια 
συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών 
μηχανημάτων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι 
επιτελικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής και οι 
Διευθύνσεις της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, 
προϋπολογισμού 39.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
στην εταιρεία Ι. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.  

1535 ΒΛ4Α7Λ7-ΞΞΣ 

45 

Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των 
εταιρειών: A.ΚΙΤΣΑΚΗΣ-Τ.ΑΜΕΡ Ο.Ε - “IP Expert ”, 
HIPAC A.E.B.E, COSMOS BUSINESS SYSTEMS 
ΑΕΒΕ,  του Επαναληπτικού Δημοσίου Ανοικτού 
Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 
προσωπικών υπολογιστών, εκτυπωτών laser, 
εξοπλισμού δικτύου δεδομένων και φορητών 
υπολογιστών, προϋπολογισμού  178.350,00€ συμπ. του 
ΦΠΑ (Διακήρυξη 2/2013) και διαβίβασή τους στην 
Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, 
Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών της 
Περιφέρειας Αττικής, για αξιολόγηση.  

1536 ΒΛ4Α7Λ7-ΓΝΨ 

46 

Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των 
εταιρειών: ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, PARK & LIFT 
EXPERTS ΕΠΕ, START – ΕΥ. ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΟΕ, του πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση και 
επισκευή 6 ανελκυστήρων και της 1 υδραυλικής ράμπας 

1537 ΒΛ4Σ7Λ7-Η40 
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των κτιρίων όπου στεγάζονται οι επιτελικές Διευθύνσεις 
της Περιφέρειας Αττικής και οι Διευθύνσεις της Π.Ε. 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 12.500 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

47 

α) Άνοιγμα 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 β) 
ανάδειξη μειοδότη και γ) διαπραγμάτευση τιμής με τον 
μειοδότη.  

1538 ΒΛ4Σ7Λ7-26Μ 

48 
Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Β τριμήνου 
1/1/2013 έως 30/6/2013.  

1539 ΒΛ4Ν7Λ7-Ξ48 

49 

Επιστροφή καταβληθέντων τελών μεταβίβασης στους 
δικαιούχους της συνημμένης κατάστασης συνολικού 
ποσού 2.197,50€ λόγω μη πραγματοποιήσεως της 
μεταβίβασης των οχημάτων τους.  

1540 ΒΛ4Σ7Λ7-9Υ1 

50 
Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. για μετακίνηση υπαλλήλων της 
Δ/νσης Ανάπτυξης. 

1541 
ΒΛ4Ν7Λ7-02Β 

 

51 

Ακύρωση της υπ αριθμ. 614/2013 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί 
Έγκρισης δαπανών και Διάθεσης πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής οικονομικού έτους 2013 ως προς το β΄σκέλος 
που αφορά στον ΚΑΕ 16430Α. 

1542 
ΒΛ4Ν7Λ7-ΧΦΗ 

 

52 

Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 1130/2013 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί 
Έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 
553,50€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την 
μεταφορά υλικών δακοκτονίας για την κάλυψη των 
αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

1543 ΒΛ4Ν7Λ7-55Η 

53 

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την  
προμήθεια υλικών συσκευασίας δειγματοληψιών της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

1544 ΒΛ4Ν7Λ7-ΝΗΓ 

54 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού 
ύψους 278,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την 
αντικατάσταση τριών δοχείων πλύσης λεκάνης χαμηλής 
πίεσης για το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, για τη 
Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων και για τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής. 

1545 ΒΛ4Ν7Λ7-ΨΦΣ 

55 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης οδοιπορικών 
εξόδων για μετακίνηση υπαλλήλων της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας, Υγειονομικών 
Ελέγχων & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων. 

1546 ΒΛ4Ν7Λ7-2Η4 

56 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 40,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια 
σφραγίδων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και του 
Τμήματος Αλιείας Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

1547 ΒΛ4Ν7Λ7-ΗΩΜ 

57 

Διόρθωση της αριθμ 1213/2013 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής  αναφορικά με το όνομα του 
ΠΟΥΝΤΖΗ  ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στο ορθό 
ΛΟΥΝΤΖΗ  ΓΕΩΡΓΙΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ο οποίος ζητάει 

1548 ΒΛ4Ν7Λ7-ΥΔ1 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

την επιστροφή παραβόλου ποσού 165,00ευρώ καθώς 
δεν πραγματοποιήθηκε  η μεταβίβαση. 

58 

Αποσφράγιση οικονομικών προφορών του πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Tόνερ-
μελάνια  των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής έτους 2013, προϋπολογισμού 18.000 € πλέον 
ΦΠΑ. 

1549 ΒΛ4Ν7Λ7-1Τ9 

59 
Διαπραγμάτευση μισθώματος του ακίνητου επί της Λ. 
Συγγρού 165 στην Ν. Σμύρνη».  

1550 ΒΛ4Ν7Λ7-ΣΓΜ 

60 

Έγκριση των όρων διακήρυξης μειοδοτικής 
δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου συνολικής επιφάνειας 
2.100-2.300.μ. για τη στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής. 

1551 ΒΛ4Ν7Λ7-Χ0Β 

61 

Έγκριση των όρων διακήρυξης μειοδοτικής 
δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου συνολικής επιφάνειας 
1.000-1.500τ.μ. για τη στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής. 
 

1552 ΒΛ4Ν7Λ7-Υ3Β 

62 Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας. Το θέμα αποσύρθηκε 

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στο site της Περιφέρειας Αττικής 
http://www.patt.gov.gr. 
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