
                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα,   10-09- 2012 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αρ. Πρωτ.: οικ. 174804 
∆/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 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 48
η 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 
 
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 13/09/2013 και ώρα 12:00µ.µ., στην 
αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), µε τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
 
1. Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου επί της 283/2013 απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου Πειραιά επί της 

αγωγής Ελένης Ποτήρη κατά του Πολιτιστικού Οργανισµού Νοµαρχίας Πειραιά και της Περιφέρειας 
Αττικής. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Λισµάνης) 

2. Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά των αποφάσεων 5081/2013 και 5082/2013 του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών. 

3. Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της  υπ’ αριθµ. 4471/13  απόφαση του (19ου )Μονοµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέµατος η κα. Ρίκου) 

4. Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά των αποφάσεων 800/2013 και 801/2013 του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέµατος η κα. Γιαννοπούλου) 

5. Τροποποίηση Ετήσιου Σχεδίου ∆ράσης 2013 Περιφέρειας Αττικής. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέµατος η κα. ∆εληγιώργη) 

6. Α) Εξέταση της από 04-09/2013 (αρ. πρωτ. ∆9: 12576/05-09-2013) προδικαστικής προσφυγής του 
Χατζηπλή Παναγιώτη κατά του διαγωνισµού της παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-06/12:Καθολική 
συντήρηση, προµήθεια και αλλαγή λαµπτήρων σε εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης, 
αρµοδιότητας ∆.Κ.Ε.Σ.Ο.» συνολικού προϋπολογισµού 900.000,00 €  (συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.),Β) Έγκριση της Γνωµοδότησης της Τριµελούς Γνωµοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης 
ενστάσεων, η οποία απορρίπτει την ανωτέρω προδικαστική προσφυγή, Γ)  Επανακαθορισµός της 
ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-06/12:Καθολική συντήρηση, 
προµήθεια και αλλαγή λαµπτήρων σε εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης, αρµοδιότητας 
∆.Κ.Ε.Σ.Ο.». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Θεοφίλης) 

7. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσµίας του έργου: «Συµπλήρωση, βελτίωση και συντήρηση 
εγκαταστάσεων οδικού ηλεκτροφωτισµού αρµοδιότητας Νοµαρχίας Πειραιά (2η εργολαβία)», 
προϋπολογισµού 166.000,00€ µε το ΦΠΑ αναδόχου PANATHINEON DEVELOPMENT A.E. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Παναγιωτόπουλος) 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντικατάσταση του EPROM Board το οποίο 
περιέχει τους Πίνακες Τελών και τον Κανονισµό του Ταχυδροµείου των µηχανών ταχυδροµείου 
ζύγισης – υπολογισµού τελών Pitney Bowes των ∆ιευθύνσεων Υγειονοµικού Ελέγχου & 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής, ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας και της ∆ιεύθυνσης 
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών. 



9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια συντήρηση και αντικατάσταση των φίλτρων 
νερού ECLIPSE MODEL DWP340 UF/UV, στους ψύκτες νερού  που έχουν τοποθετηθεί στις 
∆ιευθύνσεις ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών. 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωµή δικαστικής δαπάνης σύµφωνα µε την 
απόφαση 2941/2012 του Συµβουλίου Επικρατείας, επ’ ονόµατι  των Ιωάννη Πιτταρά και Ιουλιανής 
Πιτταρά. 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού, για αγορά γραµµατοσήµων για την κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών της ∆/νσης Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας  και έγκριση έκδοσης 
Χ.Ε.Π., ποσού 600  ευρώ (300 ευρώ για κάθε ∆ιεύθυνση) για τον σκοπό αυτό, στο όνοµα του 
υπαλλήλου Μίχα Χρήστου, κατηγορίας ∆Ε του κλάδου οδηγών µε βαθµό Γ΄. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεµάτων η κα. Μανδράκου) 

12. Αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια και τοποθέτηση λαµπτήρων φωτισµού & µετασχηµατιστών στα κτίρια των ∆/νσεων της 
Π.Ε. Πειραιά, προϋπολογισµού αξίας 1.290,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 590,40 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για 
την προµήθεια µπλοκ πιστοποιητικών εξαγωγής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Πειραιά. 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων για την προµήθεια σφραγίδων των ∆/νσεων ∆ηµόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας και Οικονοµικών Π.Ε. Πειραιά. 

15. Έγκριση πρακτικού υπ' αρ. 2/04-09-2013 για την προµήθεια ειδών καθαριότητας  για την κάλυψη 
των αναγκών των  Υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά. 

16. 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 ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, προϋπολογισµού αξίας  9.485,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

17. ∆ιάθεση πιστώσεων και έγκριση δαπανών προϋπολογισµού Π.Ε. Πειραιά οικ. Έτους 2013. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Κουλελής) 

18. Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 748/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής περί διάθεσης πιστώσεων και έγκρισης δαπανών του προϋπολογισµού της Π. Ε. Νήσων 
οικονοµικού έτους 2013 σύµφωνα µε την 1η Τροποποίηση του Προϋπολογισµού, ως προς το 1ο 
σκέλος που αφορά στον ΚΑΕ 08990Α. 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 289,95€ συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ για την πληρωµή του ετήσιου γενικού service καθώς και για την προµήθεια των απαραίτητων 
ανταλλακτικών συντήρησης της  µε αριθµ. κυκλοφορίας ΧΧΗ722 υπηρεσιακής  µηχανής  µάρκας 
HONDA της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

20. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων, σύµφωνα µε την 3η αναµόρφωση του προϋπολογισµού 
οικ. έτους 2013 και την έγκριση πληρωµής απολογιστικών οδοιπορικών εξόδων & ηµερησίας 
αποζηµίωσης του Αντιπεριφερειάρχη και Περιφερειακού Συµβούλου, της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων, Οικ. Έτους 2013. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Μπεκούλης) 

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 15.023,00€ συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ 13% για 
την εκτέλεση ενός δροµολογίου µε ταξί του 1ου Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών µε αφετηρία : 
Ρόδων 14 ∆ροσιά ( CPV 60130000-8(1) «Υπηρεσίες ειδικών οδικών µεταφορών επιβατών»). 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους  21.850,00€, 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.  

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 31.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για τη διενέργεια 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για τη συλλογή, συσκευασία και µεταφορά για καταστροφή 
επικίνδυνων αποβλήτων Α)4.387  λίτρα φυτοφαρµάκων ακατάλληλα προς χρήση (ληγµένα) σε 
φιάλες χωρητικότητας 1 λίτρου Β)15 σιδερένια βαρέλια µε εντοµο ελκυστική ουσία (εντοµέλα) 
ακατάλληλη προς χρήση (ληγµένη) µικτού βάρους 270 κιλών το κάθε βαρέλι, Γ)1.800 φιάλες 
χωρητικότητας 1λίτρου κενές µε υπολείµµατα φυτοφαρµάκων, ∆)6 σιδερένια βαρέλια κενά µε 
υπολείµµατα εντοµοελκυστικής (εντοµέλα),όπως και των υλικών συσκευασίας αυτών και έκδοση 
πιστοποιητικού καταστροφής, στην ΠΕΑΑ. 

24. Αποσφράγιση προσφορών της επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
αποστολή δειγµάτων σε εργαστήρια εντός και εκτός Αττικής από δειγµατοληψίες έτους 2013 της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 
προυπολογιζόµενης δαπάνης 3.000€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και διαβίβασή τους στην 
επιτροπή αξιολόγησης.  

25. Έγκριση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος   για την αγορά υλικών συσκευασίας 
και υγειονοµικού εξοπλισµού προκειµένου να πραγµατοποιηθούν δειγµατοληψίες έτους 2013, από 
την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α.-Τµήµα Κτηνιατρικής.   



26. Έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού  µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια υλικών διαγράµµισης του οδικού δικτύου αρµοδιότητας της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.  

27. Λήψη απόφασης περί αποδοχής του υπ΄αριθµ. 25/2013 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης της ΠΕΑΑ στα πλαίσια του 
ανοικτού 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, 
προϋπολογισµού 180.000,00€ µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% (221.400,00€ µε ΦΠΑ.23%). 

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους  340.000,00€, 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. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. ∆ερµιτζάκης) 

29. Αποσφράγιση των Προσφορών που κατατέθηκαν για την προµήθεια αναλώσιµων ειδών για 
φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα, συσκευές τηλεοµοιοτυπίας και εκτυπωτές για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών της  Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής και της ∆ιεύθυνσης 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτ. Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού 3.450,00€, 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. µε τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος                                                                                                                                                                                                                                                                                    

30. Αποσφράγιση των Προσφορών που κατατέθηκαν για την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας 
θερινής περιόδου στους χειριστές – οδηγούς της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής, 
συνολικού προϋπολογισµού 1.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ µε τη διαδικασία της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

31. Αποσφράγιση των Προσφορών που κατατέθηκαν για την εκτύπωση πέντε (5) σειρών µπλοκ 
διπλότυπων εκθέσεων υγειονοµικού ελέγχου µε αρίθµηση, για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης 
Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής 
συνολικού προϋπολογισµού 920,00€, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και είκοσι (20) βιβλίων 
«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ» για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
της Π.Ε.∆.Α. συνολικού προϋπολογισµού 230,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ µε τη 
διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

32. Συγκρότηση Ειδικής  Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου  ανάδειξης αναδόχου 
που θα αναλάβει τη διοργάνωση της εκδήλωσης της Περιφέρειας Αττικής-Π.Ε. ∆υτ. Αττικής “ 3η 
Συνάντηση Πολιτιστικών  Φορέων  ∆υτικής  Αττικής”  (αρ. διακήρυξης  οικ. 144095/19-07-2013).  

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 430.00€ µε ΦΠΑ     (349,59€ χωρίς ΦΠΑ) για την 
επισκευή της κεντρικής µονάδας κλιµατισµού – θέρµανσης του κεντρικού κτηρίου της Περιφερειακής 
Ενότητας ∆υτικής Αττικής, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του επείγοντος. 

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 120,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (97,56€ 
πλέον ΦΠΑ) για τον απαραίτητο τεχνικό έλεγχο ενός UPS µάρκας ETN POWERWARE 9155 στην 
αίθουσα υπολογιστών – εξυπηρετητών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
∆υτικής Αττικής, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του επείγοντος.  

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 9.802,49€ για την εξόφληση της ΕΥ∆ΑΠ για το έργο 
«Αποχέτευση ακαθάρτων Ανατολικού και ∆υτικού Τοµέα Θριασίου Πεδίου (∆ευτερεύον ∆ίκτυο)» της 
Π.Ε.∆.Α., µε τη διαδικασία της έκδοσης απόφασης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής. 

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.000€ για την πληρωµή δαπάνης ανανέωσης 
συσκευών ηλεκτρονικής διέλευσης διοδίων των εθνικών οδών των επιβατικών αυτοκινήτων ΚΗΗ 
3228 και ΚΗΗ 3256 της ΠΕ∆Α, για το έτος 2013 µε τη διαδικασία της έκδοσης απόφασης 
Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής.  

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 220.000,00€ για την πληρωµή µισθωµάτων των 
κτιρίων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της ΠΕ∆Α για το Γ΄ και ∆΄ τρίµηνο του 2013. 

38. Έγκριση δαπάνης πίστωσης ποσού ύψους 66.800,00€ για την κάλυψη δαπάνης υπερωριακής 
αποζηµίωσης για τους µήνες Σεπτέµβριο, Οκτώβριο, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2013 των Υπαλλήλων 
των ∆/νσεων της ΠΕ∆Α. 

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.500€ για την παροχή Ύδρευσης και Άρδευσης 
των ∆/νσεων της ΠΕ∆Α. 

40. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων διαµορφωµένου προϋπολογισµού της ΠΕ∆Α. 
41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους  389,29 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για τη 

κάλυψη δαπάνης δηµοσιεύσεων στον τύπο, περίληψης της υπ΄ αρ. 28471/18-02-2013 ∆ιακήρυξης 
∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού σχετικά µε τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Μακρής) 

42. Απ’ ευθείας ανάθεση,  σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4071 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012), στην εταιρεία 
µε την επωνυµία «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ – ΒΕΝΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», για την 
προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών και την επισκευή του συστήµατος κλιµατισµού του κτιρίου 



επί των οδών Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, στην τιµή της οικονοµικής της προσφοράς, ήτοι 
8.462,40 €. 

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια Πετρελαίου Θέρµανσης της ∆/νσης 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας και β) του Κέντρου ∆ιαφ/σης, ∆ιάγνωσης & Υποστήριξης 
(ΚΕ∆∆Υ) Γ’ Αθήνας, προϋπολογισµού 7.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια δύο (2) πλακετών αναπροσαρµογής 
των ταχυδροµικών τελών των µηχανών γραµµατοσήµανσης των ∆/νσεων α) Ανάπτυξης και β) 
Υγειονοµικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. ∆υτικού Τοµέα Αθηνών, προϋπολογισµού 
430,50 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

45. Αποσφράγιση οικονοµικής προφοράς της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
προµήθεια κτηνιατρικών υλικών για εφαρµογή του προγράµµατος Επιτήρησης και Καταπολέµησης 
της Λύσσας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. ∆υτικού Τοµέα Αθηνών, 
προϋπολογισµού  2.090,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κατακύρωση του αποτελέσµατος 
στην µοναδική εταιρεία που εκδήλωσε ενδιαφέρον, εφόσον η προσφορά της κριθεί αποδεκτή. 

46. Αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισµού Υπηρεσιών της Π.Ε. ∆υτικού Τοµέα Αθηνών, προϋπολογισµού 
4.059,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, και κατακύρωση του αποτελέσµατος στον προσφέροντα 
τη συνολικά χαµηλότερη τιµή, εφόσον η προσφορά του κριθεί αποδεκτή. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεµάτων η κα. Μπουραντά) 

47. Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων, του έτους 2013,  
της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Νότιου  Τοµέα» για δύο (2) αιτούντες, συνολικού ύψους 
295,00 ευρώ. 

48. Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων, του έτους 2013,  
της ∆/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Νότιου  Τοµέα» για τέσσερις  (4) αιτούντες, συνολικού ύψους 652,06 
ευρώ. 

49. Έγκριση δαπάνης για πληρωµή κοινοχρήστων για τον µήνα Ιούλιο 2013 της ∆Ε ∆΄Αθήνας, ποσού 
13,37 ευρώ. 

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 920,00 ευρώ σε εκτέλεση της αριθ. 1596/2013 
απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Μπακάλης) 

51. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για την διάθεση µηχανηµάτων – οχηµάτων  και προσωπικού για 
την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω επικινδυνότητας σε σηµεία του οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Αττικής. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Πράσινος)  

52. Ανάδειξη µειοδότη, του Επαναληπτικού ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού, για την 
προµήθεια προσωπικών υπολογιστών, εκτυπωτών laser, εξοπλισµού δικτύου δεδοµένων και 
φορητών υπολογιστών, προϋπολογισµού  178.350,00€ συµπ. του ΦΠΑ (∆ιακήρυξη 2/2013).  

53. Έγκριση όρων του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια επίπλων που 
απαιτούνται για την οµαλή λειτουργία των επιτελικών ∆ιευθύνσεων και των ∆ιευθύνσεων του 
Κεντρικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισµού 58.038,78€ συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή κατά είδος.   

54. Απευθείας ανάθεση στην επιχείρηση «ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ» της εργασίας αποκατάστασης της βλάβης του µηχανογραφικού συστήµατος 
του Τµήµατος Ειδικοτήτων της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας, λόγω της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης 
για την άµεση επαναλειτουργία του συγκεκριµένου συστήµατος και µε δεδοµένο ότι η εν λόγω 
βλάβη δεν εντάσσεται στα συνήθη πλαίσια της συντήρησής του, και στην τιµή της οικονοµικής της 
προσφοράς ποσού 750 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..  

55. Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 1534/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 500,00€ για δηµοσίευση σε οικονοµικές εφηµερίδες 
περίληψης της διακήρυξης του δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την «Ανάπτυξη εφαρµογών 
∆ιαδικτυακής Παρουσίασης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης αυτών». 

56. Ανάδειξη µειοδοτών κατόπιν αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών από την Γνωµοδοτική 
Επιτροπή, του Ανοικτού ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για τις εργασίες µαγνητοφώνησης-
αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων α.  του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής και β.  των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) όλων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, για χρονική περίοδο τριών (3) ετών, 
προϋπολογισµού 214.500,00 € συµπ.Φ.Π.Α. 

57. Κατακύρωση του αποτελέσµατος, του Επαναληπτικού Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη συνολικά µηνιαία τιµή σε ευρώ, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση και επισκευή 6 ανελκυστήρων και της 1 υδραυλικής 
ράµπας των κτιρίων όπου στεγάζονται οι επιτελικές ∆ιευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής και οι 



∆ιευθύνσεις της Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, προϋπολογισµού 12.500 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ, στην εταιρεία PARK & LIFT EXPERTS ΕΠΕ . 

58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για α.  «Εργασίες µαγνητοφώνησης – 
αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας 
(Σ.Ο.Π.Π.) όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής»,  συνολικού ποσού 
2.000,00 € πλέον ΦΠΑ, µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ.7 
του Ν.4071/2012. 

59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για α.  «Εργασίες µαγνητοφώνησης – 
αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής», 
συνολικού ποσού 8.000,00 € πλέον ΦΠΑ, µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε 
το άρθρο 6 παρ.7 του Ν.4071/2012. 

60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 5.557.983,00 € για έργα Περιφέρειας Αττικής. 
61.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 50.000,00 € για καταβολή οφειλών παρελθόντων ετών 

Νοµαρχίας Αθηνών προς το Μ.Τ.Π.Υ.  
62.  Έγκριση πληρωµής  αποζηµίωσης βάσει του άρθρου 55  του   Π.∆. 410/1988  στoν πρώην 

 υπάλληλο   Ι.∆.Α.Χ. κo  ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΒΥΡΩΝΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟ του Στέργιου λόγω συνταξιοδότησης. 
63.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους  191,88  € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), για την 

πληρωµή ανεξόφλητων τιµολογίων της εφηµερίδας  «ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε.» για τον ακυρωθέντα 
διαγωνισµό του έργου : ∆ΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ  ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ. 

64. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ποσού 3.000,00 ευρώ για 
ταχυδροµικά τέλη της ∆/νσης Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Κεντρικού Τοµέα. 

65. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ποσού 2.000,00 ευρώ για 
ταχυδροµικά τέλη της ∆/νσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων Κεντρικού Τοµέα. 

66. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, έπειτα από διαπραγµάτευση της οικονοµικής 
προσφοράς της εταιρείας «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕ» 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 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 5.000€ για την έκδοση Ειδικού Μαθητικού ∆ελτίου. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Κάββαλος) 

68. Ορισµός δικηγόρου για την εκπροσώπηση στην εκδίκαση Ασφαλιστικών µέτρων για το έργο: 
«Κατασκευή χώρου Υγειονοµικής Ταφής αποβλήτων στην ΟΕ∆Α Βορειοανατολικής Αττικής στη 
θέση «Μαύρο βουνό» Γραµµατικού». 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέµατος η κα. Τσαρούχη) 

69. Παραχώρηση άνευ ανταλλάγµατος χώρου στο Πεδίο του ‘Άρεως στη ΜΚΟ «κάτι πρέπει να γίνει» 
για την παρουσίαση του Οικολογικού Εισιτηρίου. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέµατος η κα. Βασιλάκου) 

70. Επαναδιαπραγµάτευση µισθώµατος του χώρου γραφείων ∆1 στον 4ο όροφο, επιφάνειας 800τ.µ., 
στο ακίνητο που βρίσκεται επί της Λ. Συγγρού 80-88, στην Αθήνα. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέµατος η κα. Μουρτζανού) 

71. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ποσού 300,00 για την επανασύνδεση σε 
πίλλαρ οδικού φωτισµού µε το δίκτυο της ∆ΕΗ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Καράµπαλης) 

72. 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 
 


