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1. Γραφείο Περιφερειάρχη 
2. Αναπληρωματικά Μέλη 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 55η 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 
 
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 18/10/2013 και ώρα 12:00μ.μ., 
στην αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), με τα παρακάτω 
θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
1. Εισήγηση για εκτύπωση πεντακοσίων (500) ελληνικών φυλλαδίων του έργου ORIENTGATE / 

SEE 2007 – 2013 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η κα Δεληγιώργη) 

2. Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος, του έτους 2013 της 
Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Νότιου Τομέα για έναν αιτούντα, ύψους 100,00 ευρώ. 

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την 
ετήσια συντήρηση των ψυκτών τύπου ECLIPSE STAND, των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Πρόνοιας και Ανάπτυξης της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, (ήτοι 
200,00+200,00=400,00€), με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης στην εταιρεία που έχει 
προμηθεύσει και εγκαταστήσει τους εν λόγω ψύκτες  

4. Έγκριση δαπάνης για πληρωμή κοινοχρήστων για τους μήνες από Ιανουάριο έως και Μάρτιο 
2013, για τα γραφεία επί  της οδού Λ. Ιωνίας 122-Άλιμος της ΔΕ Δ΄ Αθήνας, συνολικού ποσού 
464,00 ευρώ.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Μπακάλης) 

5. Έγκριση επείγουσας απευθείας ανάθεσης στην επιχείρηση του Βούλγαρη Ιωάννη, για την 
προμήθεια επτά (7) στεφάνων για κατάθεση την 28η Οκτωβρίου 2013, από Περιφερειακούς 
Συμβούλους της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, αντί του ποσού των 
διακοσίων τριάντα επτά ευρώ & τριάντα λεπτών (237,30€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

6. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του Δικαστικού Επιμελητή κ. ΙΩΑΝΝΗ 
ΑΝΔΡ. ΤΣΙΚΡΟΥ, για δαπάνη επίδοσης εγγράφων που αφορά την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης), της Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου Τομέα, ποσού  368,26 

7. Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων κα Μανδράκου) 

8. Έγκριση δαπάνης για μετακίνηση υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής 
Μέριμνας, Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 255,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών επισκευής ενός φωτοαντιγραφικού 



μηχανήματος μάρκας Sharp τύπου AR-5320 της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 710,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
για την εκτύπωση 1.000 μηχανογραφημένων επιταγών του Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε Νήσων, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

11. Έγκριση δαπάνης για πίστωση ηλεκτρονικής ταχυδρομικής μηχανής 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Μπεκούλης) 

12. Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη με τη 
διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
πλήρωση των νέων δρομολογίων για τη μεταφορά των μαθητών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
για το σχολικό έτος 2013-2014 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Παπαδημητρίου) 

13. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών για νέα δρομολόγια και υφιστάμενα δρομολόγια που 
δεν πραγματοποιούνται (λόγω μη αποδοχής τους από τους μεταφορείς) και αφορούν την 
μεταφορά μαθητών της ΠΕ Πειραιά 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Κουλελής) 

14. Έγκριση παράτασης της 2ης τμηματικής και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ AΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ», προϋπολογισμού: 
195.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α, αναδόχου Κ/Ξ Τ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ – Π. ΓΚΙΚΑΣ 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Μοσχολέας) 

15. Α) Έγκριση πρακτικού, και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: 
«Ανακατασκευή οδοστρώματος της Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας στον κόμβο Μάνδρας» συνολικού 
προϋπολογισμού 120.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), Β) Εξουσιοδότηση της 
Διεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης του έργου. 

16. Α) Έγκριση πρακτικού και αποτελέσματος 1ου σταδίου του διαγωνισμού για την Παροχή 
Υπηρεσιών «ΣΗΜ-06/12:Καθολική συντήρηση, προμήθεια και αλλαγή λαμπτήρων σε 
εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης, αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.» συνολικού 
προϋπολογισμού 900.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), Β) Εξουσιοδότηση της 
Διεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) για τη συνέχιση της διαδικασίας του  
δεύτερου (2ου ) σταδίου του διαγωνισμού, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης για την Παροχή 
Υπηρεσιών 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Θεοφίλης) 

17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποξήλωση και αντικατάσταση 
συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Φλώρος) 

18. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) για τα ταχυδρομικά 
έξοδα της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Δυτικού Τομέα 
Αθηνών». 

19. Απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012), στην 
εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ», της προμήθειας κτηνιατρικών 
υλικών για εφαρμογή του προγράμματος Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

20. Απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012), στην 
εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Δ. & Π. ΜΠΑΜΠΑΗ Ο.Ε.», της προμήθειας Μητρώων 
Επαγγελματικών Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης  Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

21. Αποσφράγιση των τεχνικών προφορών της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη 
συντήρηση των πυροσβεστήρων, που βρίσκονται στα κτήρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες της 
Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 1.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
διαβίβασή τους στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή για αξιολόγηση. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα Γεωργακοπουλου) 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.100,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για 
την διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Μελισσοκομία – Προωθούμενη επαγγελματική 
δραστηριότητα με αξαγωγικό ορίζοντα». 

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,για 
την διοργάνωση εκδήλωσης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, που αφορά στην 
Συνάντηση Εθνοτοπικών Φορέων από όλη την Ελλάδα που θα πραγματοποιηθεί στις 
02/11/2013 στο Λαύριο με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

24. Αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια του επαναληπτικού ανοικτού 
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για α) τον καθαρισμό και τη συντήρηση των φρεατίων 



υδροσυλλογής –συνδετήριων αγωγών και β)τον καθαρισμό των οδοστρωμάτων, των ρείθρων 
και των ερεισμάτων των οδών αρμοδιότητας της και διαβίβασή τους στην επιτροπή 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της 
ΠΕΑΑ. 

25. Λήψη απόφασης για τροποποίηση δρομολογίου με ταξί του 2ου Γυμνασίου Κορωπίου με 
αφετηρία την οδό Αγ. Γεωργίου 102 (θέση Μπουρμπουτσάνα) που εκτελούσε ο Χαντζιάρας 
Κωνσταντίνος. 

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 41.025,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(ήτοι 50.460,75€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), για τη συντήρηση του ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού της Π.Ε.Α.Α. με τη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού[CPV:50312000-5(Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών), CPV:31711100-4(Εξαρτήματα ηλεκτρονικών εξοπλισμών)]. 

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.(ήτοι 73.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), για την προμήθεια γραφικής ύλης 
& αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α., με τη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού [CPV:30192700-8 (Γραφική ύλη), CPV:30192300-4 (Μελανοταινίες), 
CPV:30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας), CPV:30125120-8 
(Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές)]. 

28. Λήψη απόφασης περί αποδοχής του υπ΄αριθμ. 32/2013 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. στα 
πλαίσια  του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού(διακήρυξη 11/2013), για τη συντήρηση και 
φύτευση της Λεωφ. Μαραθώνος αρμοδιότητας της Π.Ε.Α.Α. 

29. Λήψη απόφασης για αναδιαμόρφωση δρομολογίων με λεωφορείο του 1ου και 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Πικερμίου που εκτελεί η εταιρεία ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ. 

30. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια της οικ.199715/14-10-
2013 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Δερμιτζάκης) 

31. Παροχή εξουσιοδότησης στο αυτοτελές γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής στη Δυτική Αττική για την υποβολή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτησης 
σχετικά με την λύση ή όχι της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία « ΜΙΣΤΡΑΛ Α.Ε. – 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ » σύμφωνα με το εδάφιο δ της παρ.1 
του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Στρατιδάκης) 

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 80,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για 
εξαιρετικά επείγουσες εργασίες επισκευής των φρένων του υπηρεσιακού οχήματος ΚΗΙ-7081  

33. Επανάληψη του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων Κ.Τ. 
Περιφέρειας Αττικής προϋπολογισμού €105.500,00 με το ΦΠΑ σύμφωνα με την 5/2013 
Διακήρυξή μας, χωρίς τροποποίηση  των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  

34. Ανάδειξη μειοδότη του πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ετήσια 
συντήρηση του πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών με διαπραγμάτευση της τιμής.   

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 500.000€ για πληρωμή μεταφορικού έργου με 
παρατάσεις συμβάσεων, Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου και Νοτίου Τομέα Αθήνας.  

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 200,00€ για δημοσίευση προσκλήσεων στον Τύπο 
που αφορούν στην τακτοποίηση εκκρεμών υποθέσεων πολιτών με τη Δ/νση Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών.  

37. Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του δικαστικού επιμελητή κ. 
Γεωργίου Καφαντάρη, ποσού 40,00 ευρώ.  

38. Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ποσού 3.294,31€ για την πληρωμή του δικαστικού 
επιμελητή κ. Ιωάννη Τσίκρου.  

39. Ορισμός δικηγόρου για την εισήγηση περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της 1196/13 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής  

40. Επιστροφή ποσού  47,00€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος, από παράβολο της Δ/νσης 
Ανάπτυξης Κ.Τ  

41. Ορισμός δικηγόρου για την εισήγηση περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της 1196/13 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Κάββαλος) 

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 278,00€ πλέον ΦΠΑ (341,94€) και απευθείας 
ανάθεση στον ΔΑΓΡΕ ΣΩΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ για την αντικατάσταση μπαταριών στα με αρ. 



κυκλοφορίας ΚΗΗ 3256, ΚΗΙ 8225, ΚΗΙ 8224 οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής λόγω του επείγοντος  

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 287,51€ πλέον ΦΠΑ (353,64€) και απευθείας 
ανάθεση στην  εταιρεία ΕΥΡΩΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε για την επισκευή της καμπίνας του 
οδηγού στο φορτηγό όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 3258 της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής λόγω του επείγοντος 

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 120,00€ πλέον ΦΠΑ (147,60€) και απευθείας 
ανάθεση στην  εταιρεία AΦΟΙ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ Ο.Ε για την επισκευή Του πύρου και του 
γρασαδόρου στο φορτηγό όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 3258 της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής λόγω του επείγοντος  

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 300,00€ πλέον ΦΠΑ (369,00€) και απευθείας 
ανάθεση στο συνεργείο του ΤΣΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για την αντικατάσταση του μαρσπιέ στο 
όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 3257 της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής λόγω του 
επείγοντος 

46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 740,12€ πλέον ΦΠΑ (910,35€) και απευθείας 
ανάθεση στο συνεργείο της Χρ. Βαφειάδη και Στυλ. Βαφειάδη-Κων. Βαφειάδη Ο.Ε  για την 
αντικατάσταση της τρόμπας νερού, εξαγωγή και επισκευή κρεμαγιέρας λόγω διαρροής λαδιού, 
ευθυγράμμιση καθώς και ρύθμιση φρένων και χειρόφρενου στο όχημα με αρ. κυκλοφορίας 
ΚΗΟ 5414 της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής λόγω του επείγοντος 

47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 155,00€ πλέον ΦΠΑ (190,65€) και απευθείας 
ανάθεση στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΡΟΥΒΑ Ο.Ε. για την αντικατάσταση της βοηθητικής αντλίας 
πετρελαίου στο εκχιονιστικό όχημα τύπου φρέζας με αρ. κυκλοφορίας ΚΥ 205 της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής λόγω του επείγοντος 

48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 585,00€ πλέον ΦΠΑ (719,55€) και απευθείας 
ανάθεση στoν ΜΙΧΑΛΑΡΟ ΙΩΑΝΝΗ για την επισκευή των ελαστικών στα οχήματα με αρ. 
κυκλοφορίας ΚΗΗ 3254, ΚΗΟ 5476, ΚΗΟ 5423, ΚΗΟ 5476, ΚΗΙ 8226, ΚΗΟ 5414, ΚΥ 209, ME 
81446 της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής λόγω του επείγοντος 

49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
για προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και ενός φορτηγού της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 3257, ΚΗΙ 8224, ΚΗΟ 5423, 
ΚΗΙ 8225, ΚΗΟ 5414, ΚΗΟ 5424, ΚΗΙ 8226, με τη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού 

50. Αποσφράγιση των Προσφορών που κατατέθηκαν για κάλυψη των νέων-κενών δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, σχολείων χωρικής αρμοδιότητας της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής για το σχολικό έτος 2013-2014 και μέχρι την ολοκλήρωση 
του ανοικτού διαγωνισμού από την Περιφέρεια Αττικής, συνολικού κόστους 169.734,60€ πλέον 
του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 550,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για 
την προμήθεια είκοσι (20) πακέτων φωτογραφικού χαρτιού Α4 Glossy για τις ανάγκες της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δ.Α. και της Δ/νσης Περιβάλλοντος Τμήμα Ελέγχου, 
Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε.Δ.Α., έξι (06) ρολών χαρτιού φωτοτυπικού 
σχεδίων και δέκα (10) πλαστικών κουτιών αποθήκευσης για την κάλυψη των αναγκών των 
Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής με τη διαδικασία της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 4.950,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για 
την προμήθεια πέντε χιλιάδων τεμαχίων (5.000) ενημερωτικού εντύπου για την κάλυψη των 
αναγκών του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής με τη διαδικασία της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

53. Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με 
αντικείμενο 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 Δυτ. Αττικής 
προϋπολογισμού 55.350,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

54. Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 700,00 € για την κάλυψη δαπάνης 
κοινοχρήστων του κτιρίου που στεγάζεται η Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης   της ΠΕΔΑ για το 
2013 

55. Ακύρωση του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013», προϋπολογισμού 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης  οικ.110667/05-06-2013) 



56. Έγκριση απευθείας ανάθεσης στην επιχείρηση ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ αντί του συνολικού ποσού 
402,82€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ για την επισκευή της κεντρικής μονάδας κλιματισμού 
– θέρμανσης του κεντρικού κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 

57. Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις εργασίες συντήρησης, αναγόμωσης και προμήθειας 
πυροσβεστήρων για τα κτήρια και τα υπηρεσιακά οχήματα της Π.Ε. Δυτικής Αττικής,   
Προϋπολογισμού 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ Μακρής) 

58. Ανάκληση των αποφάσεων που αφορούν στην μίσθωση του ακινήτου ιδιοκτησίας του Μ.Τ.Π.Υ.  
59. Α. Κήρυξη άγονου του μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως 

αποθήκη υλικών Δακοκτονίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Αρ. διακήρυξης 178341/16.09.2013) 
Β. Έγκριση επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με νέους όρους.» 

60. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις ανάγκες επέκτασης των ήδη εγκατεστημένων Υπηρεσιών, 
που στεγάζονται στο ακίνητο επί της οδού Συγγρού 80-88 στην Αθήνα» 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα Μουρζανού) 

61. Άνοιγμα και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη με τη διαδικασία 
της απ’ απευθείας ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την πλήρωση δρομολογίων για τη μεταφορά των μαθητών Α/βάθμιας και 
Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η κα Νοδάρα) 

62. 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 


