
                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 23-07- 2013 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αρ. Πρωτ.: οικ. 145766 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17      
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776     ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής  
                                                                                                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 39η 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/07/2013 και ώρα 
12:00μ.μ., στην αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), με 
τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 

   
1.  Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης για επείγουσα προμήθεια τεσσάρων σφραγίδων για τις 

ανάγκες  της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 43,00    €  (σαράντα τρία) συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 

2. Διόρθωση της αριθμ. 1394/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  αναφορικά με 
την έγκριση δαπάνης 23.421,69 σε εκτέλεση της δικαστικής απόφασης του Διοικητικού 
εφετείου με αριθμό 2272/2011 στο  ορθό ποσό 25.137,00  συμπεριλαμβανομένων των 
τόκων και των κρατήσεων 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα Δάγλα) 

3. 2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης 
διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α) Λαυρίου και Παιανίας Περιφέρειας Αττικής» 

4. Απόψεις επί της ένστασης του αναδόχου κατά της απόρριψης της αίτησης διάλυσης της 
σύμβασης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης οικισμών  Καρατζά - 
Αγ. Ελένης - Άνω Φαναρίου» στο Δήμο  Τροιζήνας,  προϋπολογισμού 2.450.000,00 € 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα Τσαρούχη) 

5. Έγκριση 2ου  Πρακτικού του διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισμός 
ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα Αθήνας», 
προϋπολογισμού 1.000.000,00 Ευρώ (με το ΦΠΑ) και κατακύρωση της εκτέλεσης της 
υπό δημοπράτηση παροχής υπηρεσιών στη μειοδοτούσα επιχείρηση. 

6. Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου "Δίκτυο ομβρίων και συλλεκτήρων στον 
Ο.Τ.Α. Μελισσίων" 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Λυμπέρης) 

7. Εξέταση των ενστάσεων των Κοινοπραξιών: α) της από 01/07/2013 ένστασης της Κ/Ξ 
ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, β) της από 01/07/2013 ένστασης της Κ/Ξ ΤΕΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ – ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 
ΑΕ. και γ) της από 01/07/2013 ένστασης της Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΕΤΒΟ ΑΤΕ κατά του 
Πρακτικού ΙΙ (β) του διαγωνισμού την επιλογή αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 



ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ» προϋπολογισμού 18.389.142,46 ευρώ  με ΦΠΑ 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ.  Μοσχολέας) 

8. Α. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου «Orientgate» και 
αποδοχή της προσφοράς της κ. Ελένης Μουγιάκου, Β. Αποσφράγιση της οικονομικής 
προσφοράς σε επόμενη συνεδρίαση. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η κα Δεληγιώργη) 

9. Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής και Αποσφράγιση Οικονομικών 
Προσφορών του Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού με θέμα: «Αποκατάσταση 
Βλαβών και Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για χρονικό διάστημα τριών (3) 
ετών στη Αίθουσα Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών 
και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών», προϋπολογισμού 7.000,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

10. Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής και Κατακύρωση Αποτελέσματος της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού για τη 
λειτουργία της δικτυακής υποδομής του κτιρίου επί των οδών Τρώων 1 και Χαλκίδος, 
Περιστέρι, προϋπολογισμού 8.425,50 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

11. Ακύρωση της υπ’ αρίθμ. 1147/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά 
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. 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή συμβεβλημένων ιατρών 
που συμμετέχουν α) σε Πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές, β) σε Δευτεροβάθμιες 
ιατρικές επιτροπές, εξέτασης υποψηφίων οδηγών ή οδηγών αυτοκινήτων και 
μοτοσικλετών για το Α΄ τρίμηνο οικ. έτους 2013 ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως 
καταβληθέντων 516,00 € έτους 2013 και 195,00 € παρελθόντων ετών, της Δ/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα. Μπουραντά) 

14. Διάθεση και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια προπληρωμής κάρτας 
γραμματοσήμανσης από τα  ΕΛΤΑ,  της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και ορισμός 
υπολόγου 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εγκατάσταση καλωδίωσης και την 
τοποθέτηση πριζών δικτύου στο ισόγειο του κτηρίου της  Ακτής Ποσειδώνος Πειραιά 
λόγω μεταφοράς του Τμήματος Αλιείας Π.Ε Πειραιά 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 1175,00 συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., για καθαρισμό υαλοστασίων  στο κτίριο Ακτής Ποσειδώνος Πειραιά 

17. Έγκριση πρακτικού υπ' αρ. 1/22-07-2013 για την προμήθεια και εγκατάσταση  server 
επικοινωνίας με κάρτες GPRS του έργου :“Λειτουργία, συντήρηση & παρακολούθηση 
μέσω συστήματος scada των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού 
οδικών αξόνων Νομαρχίας Πειραιά” της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά”, 
προϋπολογισμού αξίας 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.” για τη ματαίωση και 
επανάληψή του 

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στο 
Γηροκομείο Πειραιά στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στο 
Κατράκειο Θέατρο την Κυριακή 01 Σεπτεμβρίου 2013 στα πλαίσια των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ.  Κουλελής) 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 550,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την πληρωμή επισκευής  καθώς και για την 
προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών του με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ3284 
υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 

21. Λήψη απόφασης περί αποδοχής του αριθμ. 1/2013 Πρακτικού Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής αναφορικά με τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια 



ειδών γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., Δ/ξη 6/2013 καθώς και λήψη απόφασης για ματαίωση και επανάληψη του 
διαγωνισμού 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 550,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ για την πληρωμή της δημοσίευσης Περίληψης Διακήρυξης Μειοδοτικής 
Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου 

23. Λήψη απόφασης περί αποδοχής του αριθμ. 3/2013 Πρακτικού Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής αναφορικά με την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του Δημόσιου 
Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου επίγειων δολωματικών 
ψεκασμών για την Καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς σε περιοχές της Π. Ε. Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2013, προϋπολογισμού 144.552,99€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., Δ/ξη 2/2013 

24. Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. για μετακίνηση υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Μπεκούλης) 

25. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την αγορά 2 (δύο) μηχανημάτων 
ανίχνευσης microchip ζώων συντροφιάς της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, έως του ποσού των 530,00 (πεντακοσίων τριάντα) 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

26. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλώσιμων 
ανταλλακτικών του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου 
& Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών καθώς 
επίσης και αμοιβή τεχνικού για την τοποθέτησή τους, συνολικού ποσού  230,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

27. Έγκριση επείγουσας ανάθεσης στην εταιρεία «LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε. 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕ» της Δ/νσης Υγειονομικού 
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα 
Αθηνών αντί του ποσού των ενενήντα  ευρώ και εννέα λεπτών (719,55 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

28. Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων 
29. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την διενέργεια πολιτιστικής εκδήλωσης 

στις 12/9/2013, με τίτλο «Λιμάνια… Κοιτίδες του Ελληνικού Πολιτισμού» στο Δημοτικό 
θέατρο Νέας Ερυθραίας Δημήτριος Βικέλας του Δήμου Κηφισιάς, από  την 
Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών σε συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς, 
ποσού έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα  (6.150,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με 
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα. Μανδράκου) 

30. Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, ανάδειξη μειοδότη & κατακύρωση σε 
αυτόν της προμήθειας ενός (1) έγχρωμου Layser εκτυπωτή για το Γραφείο της 
Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με την υπ’αρίθμ.127970/17-7-2013 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 460,00€,για πληρωμή δικαστικής 
δαπάνης, σύμφωνα με την υπ αρίθμ 150/2013 απόφαση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (Τμ Α΄)  

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους  16.000,00€, 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. 

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους  39.351,12€, 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. 

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 323,98 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
για την πληρωμή δαπάνης δημοσιεύσεων σε εφημερίδες του ανοικτού δημόσιου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου επίγειων δολωματικών ψεκασμών 
για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής 
Αττικής  έτους 2013. 

35. Αποσφράγιση προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του 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.και διαβίβασή τους στην επιτροπή 
αξιολόγησης.  

36. Μη αποσφράγιση προσφοράς που κατατέθηκε στα πλαίσια του ανοικτού δημόσιου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για α) τον καθαρισμό και συντήρηση των φρεατίων 
υδροσυλλογής –συνδετήριων αγωγών και β) τον καθαρισμό των οδοστρωμάτων, των 
ρείθρων και των ερεισμάτων των οδών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής,ματαίωση των διαδικασιών του εν λόγω Δημόσιου Ανοικτού 
Μειοδοτικού Διαγωνισμού(αρ Διακ/ξης 6/2013)  και επανάληψή του με τους ίδιους 
όρους και σύντμηση προθεσμιών 

37. Αποσφράγιση προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας 
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και διαβίβασή τους στην επιτροπή 
αξιολόγησης. 

38. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης της εργασίας της διενέργειας 
απολύμανσης(απεντόμωση -μυοκτονία) α)στο κτίριο «Λίρα» που στεγάζονται οι 
υπηρεσίες της  ΠΕΑΑ, καθώς και β)στο κτίριο που στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της ΠΕΑΑ, στην εταιρεία Υγειονομική Ελλάς Ε.Π.Ε,στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς,ύψους  782,28 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

39. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης της εργασίας συντήρησης των είκοσι κλιματιστικών 
μονάδων της ΠΕΑΑ,στον Τσελέπη Κων .Δημοσθένη ,στην τιμή της οικονομικής του 
προσφοράς ύψους  1.107€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ.  Δερμιτζάκης) 

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 600,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ για την επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών μίας (1) συσκευής τηλεμοιοτυπίας 
για την ΑΜΕΣΗ κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας της Π.Ε.Δ.Α. και ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος για την ΑΜΕΣΗ κάλυψη 
των αναγκών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης (Τμήμα Θεμάτων Εργασίας και Παιδείας) της 
Π.Ε.Δ.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του επείγοντος.    

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 250,00€ πλέον ΦΠΑ (307,50€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας για τη συνεδρίαση 
της Μητροπολιτικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης 

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 210,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ για την επισκευή ειδών υγιεινής στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής (Αγροτικό Κτηνιατρείο Μεγάρων) της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής 
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του επείγοντος.  

43. Αποσφράγιση προσφορών Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την 
Ανάδειξη αναδόχου για την διοργάνωση της εκδήλωσης της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής  «3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»,  
Προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ και διαβίβασή τους στην τριμελή γνωμοδοτική 
Επιτροπή Πρόχειρων Διαγωνισμών της ΠΕΔΑ για αξιολόγηση.  

44. Αποσφράγιση Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε. αναφορικά με τον 
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τον καθαρισμό και την αποψίλωση ερεισμάτων 
του  επαρχιακού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής 2013, προϋπολογισμού 60.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης οικ. 110667/05-06-2013) και 
διαβίβασή της στην Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή για αξιολόγηση.  

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 7.380.00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ για τη σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με το ΑΠΘ με αντικείμενο την 
παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής κα αλιείας οστρακοειδών 
της Π.Ε.Δ.Α. για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Π.Ε.Δ.Α.  

46.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 1.000€ με ΦΠΑ για την προμήθεια 
κλιματιστικού στην αίθουσα υπολογιστών – εξυπηρετητών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης λόγω του επείγοντος. 



47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους α) 13.000€ πλέον  ΦΠΑ για τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε. Δυτ. Αττικής με την πραγματοποίηση 
μουσικής εκδήλωσης  στο ετήσιο Φεστιβάλ «Θριάσια» στον Ασπρόπυργο, με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και β) 650,00€ πλέον ΦΠΑ για την καταβολή 
ποσοστού 5% της ανωτέρω δαπάνης πλέον ΦΠΑ , στην εταιρεία ΑΕΠΙ.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Μακρής) 

48. Αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών της πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών για την επείγουσα προμήθεια ενός ασύρματου πιεσόμετρου με δυνατότητα 
αποστολής αυτόματα των μετρήσεων αερόφρενων μεγάλων φορτηγών για το ΚΤΕΟ 
Χολαργού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κατακύρωση στον μειοδότη.  

49.  Τροποποίηση της υπ’ αρ.1468/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την 
«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» 
ως προς τον ΚΑΕ.  

50. Αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την ετήσια συντήρηση του πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο της 
Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών και διαβίβασή του 
στην τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων 
Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για ολοκλήρωση του διαγωνισμού 
με βάση συγκριτικά στοιχεία των τιμών των συμμετεχόντων στον περυσινό αντίστοιχο 
διαγωνισμό.  

51. Τροποποίηση της υπ΄αριθ.485//2013 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 13000,00  € πλέον Φ.Π.Α.  για την 
παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής αποδελτίωσης για τις ανάγκες του Αυτοτελούς 
Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Αττικής, για χρονικό διάστημα ενός έτους, με τη 
διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού», ως προς την διαδικασία της 
ανάθεσης των υπηρεσιών. 

52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 300 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. για την προμήθεια υλικών, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Πολιτικής 
Γής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  

53.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.000 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος 
Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, με τη διαδικασία του πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού.  

54. Λήψη απόφασης επί του υπ’αρ. 6/15.07.2013 πρακτικού της Πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Δ/νσεων Οικονομικών των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, Δυτικού και της Διεύθυνσης Οικονομικών της 
Περιφέρειας Αττικής των  προσφορών που κατατέθηκαν για τις υπηρεσίες φύλαξης του 
Πεδίου του Άρεως, της πλατείας Πρωτομαγιάς, του Λόφου Εθνικής Αντιστάσεως και του 
Αττικού Άλσους (Δ/ξη 6/2013) και β) αποσφράγιση σε επόμενη συνεδρίαση των 
αποδεκτών οικονομικών προσφορών.  

55. 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.  

56. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης επτά (7) 
βοηθητικών διατάξεων SEATRAC για την πρόσβαση ΑμεΑ σε παραλίες χωρικής 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.  

57. Έγκριση των όρων της αρ. 5/2013 διακήρυξης του δημόσιου (ανοικτού) τακτικού  
μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 
(%) επί της Μέσης Λιανικής Τιμής σχετικά με την προμήθεια καυσίμων κίνησης των 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής. 



58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 8.481,24 συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. για εξαιρετικά επείγουσες εργασίες επισκευής υπηρεσιακών οχημάτων (CPV: 
34330000-9  &  50112100-4).   

59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
για την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών 
προκειμένου να επισκευαστεί ένα εξάρτημα «controller A», στο οποίο παρουσιάστηκε 
βλάβη και βρίσκεται στο κεντρικό server room της Περιφέρειας.   

60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., για την συνδρομή σε διαδικτυακή βάση νομικών πληροφοριών και την παροχή 
δικαιώματος πρόσβασης στον σχετικό ιστοχώρο  με τη χορήγηση αντίστοιχων κωδικών, 
για το χρονικό διάστημα ενός εξαμήνου και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη του 
χρονικού ορίου χρήσης του εν λόγω δικαιώματος όπως αυτό θα αποτυπωθεί στην 
σχετική σύμβαση.    

61.  Έγκριση του Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών & των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 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 κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρεία 
«ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ» με βάση συγκριτικά στοιχεία τιμών.    

62. Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των εταιρειών: ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε. και 
ΠΝΟΗ Α.Ε. και κατακύρωση του αποτελέσματος στον προσφέροντα την χαμηλότερη 
τιμή ανά είδος σε ευρώ για την, με αρ. πρωτ. 142024/17.07.2013, πρόσκληση 
υποβολής προσφορών που αφορά την άμεση προμήθεια ειδών δημόσιας υγείας, για τις 
ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας,  προϋπολογισμού 3.700,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

63. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού 
και βασικού ιατρικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 13.000 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, μέσω της διαδικασίας ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.  

64.  Λήψη απόφασης: α) επί του πρακτικού της  Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων σχετικά με την εξέταση της προδικαστικής Προσφυγής, της εταιρείας Κ. 
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., κατά της απόφασης υπ’ αριθμ. 1401/2013 της 
Οικονομικής Επιτροπής και β) για την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της 
εταιρείας Κ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., σε περίπτωση αποδοχής της  
προδικαστικής Προσφυγής της, και την διαβίβασή της στην Τριμελή Γνωμοδοτική 
Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών της 
Περιφέρειας Αττικής. 

65. Αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΑΕ», απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «ACTIVE COMPUTER SYSTEMS A.E.», 
οι οποίες κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης στον διαγωνισμό για 
την «Προμήθεια μελανιών-τόνερ εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών μηχανημάτων για 
την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού 
Τομέα της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 172.200 € συμπ. του ΦΠΑ και λήψη 
απόφασης για αποσφράγιση σε επόμενη συνεδρίαση της οικονομικής προσφοράς της 
εταιρείας «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕ». 

66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων 
Β & Γ Τριμήνου 2013.  

67. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ποσού 2.000,00 ευρώ 
για έξοδα μετακίνησης του υπαλλήλου Τσίγκρου Δημητρίου στο εξωτερικό καθώς και  
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 210,00 ευρώ για την αντίστοιχη ημερήσια 
αποζημίωση.  

68. Έγκριση πληρωμής εργοδοτικών εισφορών για την  εξαγορά συντάξιμης  υπηρεσίας   
πρώην υπαλλήλου της Περιφέρειας  



69. Έγκριση  πληρωμής  εφάπαξ  βοηθήματος του   Ν. 103/75 σε  πρώην  μόνιμο 
υπάλληλο  της Περιφέρειας  Αττικής  .  

70. Έγκριση πληρωμής εργοδοτικών εισφορών για την  εξαγορά συντάξιμης  υπηρεσίας 
πρώην υπαλλήλου  της Περιφέρειας Αττικής.  

71. Στοιχεία Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ), παρακολούθηση της 
εκτέλεσης προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Κάββαλος) 

72. Έγκριση τευχών δημοπράτησης ,διενέργειας διαγωνισμού και περίληψης διακήρυξης 
του έργου: «ΣΟ-01/13: Βελτίωση και αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων, 
οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και 
τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο 
(Π.Α.Ο.Δ.) της Περιφέρειας Αττικής», (κωδικός 2012ΕΠ08500142), προϋπολογισμού: 
5.200.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

73. Έγκριση τευχών δημοπράτησης ,διενέργειας διαγωνισμού και περίληψης διακήρυξης 
του έργου: «ΣΟ-03/13: Επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα σε οδόστρωμα, ανυψώσεις 
φρεατίων, στηθαία, αρμούς κλπ και σε επείγουσες βλάβες υποδομών & εξοπλισμού» , 
(κωδικός 2012ΕΠ08500176)  προϋπολογισμού: 2.000.000,00 € ,συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α 

74. Α)  Έγκριση τευχών δημοπράτησης, διενέργειας διαγωνισμού και περίληψης 
διακήρυξης της παροχής υπηρεσιών: «ΣΗΜ-05/13: Συντήρηση & Άρση Βλαβών 
Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής» προϋπολογισμού:  
3.200.000,00€  (με ΦΠΑ) Β) Έγκριση αποστολής περίληψης της διακήρυξης για 
δημοσίευση.   
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Θεοφίλης) 

75. Διαπραγμάτευση μισθώματος του ακίνητου επί της Λ. Συγγρού 165 στην Ν. Σμύρνη (εξ 
αναβολής).  

76. Συζήτηση και λήψης απόφασης για την συνέχιση ή μη του Δημόσιου Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού για την αγορά έτοιμου ακινήτου, για την στέγαση των υπηρεσιών της Π.Ε. 
του Κεντρικού Τομέα (αρ. Δ/ξης :123836/25.6.13). 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα Μουρτζανού) 

77. Έγκριση δαπάνης για τη διάθεση μηχανημάτων - οχημάτων και προσωπικού για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από δασική πυρκαγιά στις 22/06/2013 στην  περιοχή 
Αμφιάρειου του Δήμου Ωρωπού. (Απολογισμός 1349/2013 Απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής) 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ.  Πράσινος) 

78. Έγκριση της διακήρυξης και της αποστολής περίληψης διακήρυξης του έργου 
«Επισκευές και Επεμβάσεις στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφέρεια 
Αττικής», συνολικής δαπάνης 2.000.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Λυμπέρης) 

79. 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  


