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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 41ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην έκτακτη συνεδρίαση της, στις 30-7-2013 
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών 
(Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης 
από 1637 έως 1642 έτους 2013: 
 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΔΑ 

1 

Λήψη απόφασης 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 € (εξ’ 
αναβολής) 

1637 ΒΛΩ77Λ7-ΡΘ4 

2 

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 

1638 ΒΛΩ77Λ7-ΨΓΩ 

3 

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 

1639 ΒΛΩ77Λ7-ΠΝΥ 

4 

Λήψη απόφασης για αποσφράγιση των οικονομικών 
προφορών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για 
την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού της 
βλάστησης και εύφλεκτης ύλης (ξερά χόρτα, κλαδιά, 
σκουπίδια, ξένα αντικείμενα κ.α.) από νησίδες, πρανή και 
ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του Οδικού Δικτύου 
αρμοδιότητας ΔΕΣΕ, Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Π.Ε. 
Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών), 
καθώς και σε πάρκα και άλση αρμοδιότητας Περιφέρειας 
Αττικής, προϋπολογισμού 46.424,46€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

1640 ΒΛΒΟ7Λ7-ΥΨΑ 

5 
Έγκριση των όρων της αρ. 14/2013 διακήρυξης του 
διεθνούς δημόσιου (ανοικτού) τακτικού  μειοδοτικού 
διαγωνισμού σε ευρώ, με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών 

Το θέμα αποσύρθηκε 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ειδικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, σχολικού έτους 
2013-2014» συνολικού Προϋπολογισμού 7.805.000€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος αναλύεται σε 
Προϋπολογισμό ύψους  5.470.000 € και  δικαιώματος 
Προαίρεσης 2.335.000 € 

6 
Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για Μισθοδοσία 
Εποχικού Προσωπικού. 

1641 ΒΛΩ77Λ7-Μ5Π 

7 

Έγκριση : α) του Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Διαγωνισμών της Π.Ε. Πειραιά για υποβολή προσφορών 
με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια 
Βενζίνης Αμόλυβδης και Πετρελαίου κίνησης των 
υπηρεσιακών οχημάτων και των ηλεκτροπαραγωγών 
Ζευγών της ΠΕ Πειραιά για το έτος 2013, β) την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών του  διαγωνισμού, γ) τον 
ορισμό του κ. Κουλούρη Πολύβιου ως υπολόγου για την 
έκδοση ΧΕΠ και δ) την έγκριση και διάθεση πίστωσης 
ποσού 12.500€ για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής για την  προμήθεια Βενζίνης Αμόλυβδης 
και Πετρελαίου κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων και 
των ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών της ΠΕ Πειραιά  για το 
έτος 2013. 

1642 ΒΛΩ77Λ7-ΦΔΦ 

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

 
 
 
 Η Πρόεδρος της  
 Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 

 Βασιλάκου Λιλίκα 

http://www.patt.gov.gr/

