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                    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 59η 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 08/11/2013 και ώρα 12:00μ.μ., 
στην αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), με τα παρακάτω 
θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 
1. Α) Εκδίκαση ένστασης κατά του Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού του έργου :    

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. «ΞΕΡΕΑΣ» 
ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού  6.098.319,32 Ευρώ (με ΦΠΑ), β) Έγκριση 
αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου, γ) Εξουσιοδότηση της 
Δ.Τ.Ε. Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης   
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Ασπρουλάκης) 

2. Εκδίκαση της από 07-10-2013 ένστασης της ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε., και έγκριση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΥΔΡΑΣ», προϋπολογισμού 350.000,00 
ευρώ με ΦΠΑ 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Μοσχολέας) 

3. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Βελτίωση Επαρχιακού 
οδικού δικτύου Ν. Κυθήρων», προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., αναδόχου 
Τσαουσίδη Παναγιώτη Ε.Δ.Ε. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Παναγιωτόπουλος) 

4. α) Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου “Επισκευές και επεμβάσεις 
στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 
2.460.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) β) Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. 
Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Φλώρος) 

5. Εισήγηση για την αγορά αεροφωτογραφιών στο πλαίσιο του έργου  ORIENTGATE / SEE 2007 
– 2013 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η κα Δεληγιώργη) 

6. Εισήγηση σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αρ. 703/2013 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε επί ανακοπής της Περιφέρειας Αττικής κατά της υπ’ αρ. 
5700/2012 Διαταγής Πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η κα Σκουλά) 



7. Εισήγηση σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 10288/2013 Διαταγής 
Πληρωμής 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η κα Χαλκιαδάκη) 

8. 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  και κενών δρομολογίων για τη μεταφορά των μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Παπαδημητρίου) 

9. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για α) την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων & 
ημερήσιας αποζημίωσης των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής για 
τους ποιοτικούς και φυτουγειονομικούς ελέγχουν που πραγματοποιήθηκαν και β) την πληρωμή 
απολογιστικών οδοιπορικών εξόδων & ημερησίας αποζημίωσης του Περιφερειακού Συμβούλου 
Σπύρου Σπυρίδωνα, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Οικ. Έτους 2013 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Μπεκούλης) 

10. Αποσφράγιση των Προσφορών που κατατέθηκαν για την εκτύπωση είκοσι δύο χιλιάδων 
(22.000) φακέλων αλληλογραφίας διαφόρων διαστάσεων, με τυπωμένο το λογότυπο της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της 
Π.Ε.Δ.Α., συνολικού προϋπολογισμού 2.460,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με τη 
διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

11. 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 41.460,50€ πλέον 
του Φ.Π.Α.,  με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

12. Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με 
αντικείμενο την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων φορτηγών & 
μηχανημάτων έργου Π.Ε. Δυτ. Αττικής προϋπολογισμού 50.000,00€ πλέον του ΦΠΑ. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Μακρής) 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 29.000,00 συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., για την “Καταπολέμηση κουνουπιών για το έτος 2014 στην Π.Ε. Πειραιά” της Δ/νσης 
Οικονομικών της Π.Ε. Πειραιά  

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 1.227,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
για την προμήθεια περσίδων του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού  των Π.Ε. Πειραιά & 
Νήσων 

15. Έγκριση πρακτικού υπ' αρ. 3/29-10-2013 & ολοκλήρωση του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών της Π. Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής και των Δ/νσεων Α/θμιας & Δ/θμιας 
εκπαίδευσης Πειραιά, προϋπολογισμού αξίας 25.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την 
διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής 

16. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Αττικής 

17. Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης μίσθωσης κτιρίων Π.Ε. Πειραιά οικ. έτους 2013 
18. Διαπραγμάτευση της τιμής υφιστάμενων δρομολογίων, που αφορούν στην μεταφορά μαθητών 

της ΠΕ Πειραιά, λόγω τροποποίησης αυτών. 
19. Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή 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 των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Κουλελής) 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους  121.574,47€, 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. 

21. Αποσφράγιση των προσφορών, ανάδειξη μειοδότη και κατακύρωση σε αυτόν της προμήθειας 
δύο (2) δικτυακών laser εκτυπωτών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε.Α.Α. (CPV 30232110-8 «Εκτυπωτές λέιζερ»), 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 209977/29-10-13 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.      

22. Αποσφράγιση των προσφορών, ανάδειξη μειοδότη και κατακύρωση σε αυτόν της προμήθειας 
υλικών καθαριότητας της Π.Ε.Α.Α. (CPV 39830000-9 «Προϊόντα καθαριότητας»), 6.150,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 209982/29-10-13 πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.                



23. Αποσφράγιση των προσφορών,  ανάδειξη μειοδότη και κατακύρωση σε αυτόν της προμήθειας 
μελανοταινιών και τόνερ για την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α. που είναι 
απαραίτητες για την έκδοση αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων ύψους 600,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 209979/29-10-13 πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.230,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για 
την επισκευή του διαγραμμιστικού μηχανήματος ΚΥ 354 ΜΕ της Π.Ε.Α.Α., με την διαδικασία της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.      

25. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια της οικ.215086/4-11-
2013 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής. 

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.230,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για 
την επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού Δ/νσεων της Π.Ε.Α.Α με τη διαδικασία της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  συνολικού ύψους 2649,50€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, για την ανανέωση σύμβασης της εφαρμογής ΝΟΜΟΣ καθώς και για κάλυψη δαπάνης 
λόγω υπέρβασης του ορίου χρονοχρέωσης. 

28. Άνοιγμα προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 
(διακήρυξη 9/2013), για την προμήθεια υγρών καυσίμων(απλή αμόλυβδη βενζίνη κίνησης & 
πετρέλαιο κίνησης) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών οχημάτων και των 
μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Α.Α. & διαβίβασή τους στην επιτροπή αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 

29. Αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια του Πρόχειρου Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού(διακήρυξη 11/2013), για τη συντήρηση και φύτευση της Λεωφ. Μαραθώνος 
αρμοδιότητας της Π.Ε.Α.Α.  &  διαβίβασή τους στην επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Δερμιτζάκης) 

30. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1788/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση 
Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης α) Λευκώματος με τα αποτελέσματα έρευνας κοινωνικής 
χαρτογράφησης της Δυτικής Αθήνας, που διενεργήθηκε από ομάδα επιστημόνων στα πλαίσια 
προγράμματος κοινωφελούς εργασίας και β) για εκτύπωση προωθητικού υλικού αναγγελίας της 
εκδήλωσης με τίτλο “Δυτική Αθήνα: Κοινωνική χαρτογράφηση-Ανεργία-Επιχειρηματικότητα-
Διοίκηση”». 

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000 €) για 
πληρωμή δικαστικών επιμελητών των υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως 
καταβληθέντων 900,00 € έτους 2013 και 512,00 € παρελθόντων ετών, των Δ/νσεων 
Μεταφορών & Επικοινωνιών και Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα Μπουραντά) 

33. Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων, του έτους 2013, της 
Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών για πέντε (5) δικαιούχους, 
συνολικού ύψους 805,00€. 

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: α) ύψους 116,85€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
για συντήρηση πέντε (5) κλιματιστικών της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών” και β) ύψους 36,90€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
για συντήρηση δυο (2) κλιματιστικών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών 

35. Διάθεση πιστώσεων και έγκριση προϋπολογισμού Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, οικονομικού 
έτους 2013, σύμφωνα με την 4η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013, 
Περιφέρειας Αττικής. 

36. Έγκριση δαπάνης για πληρωμή κοινοχρήστων για τους μήνες από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο 
2013 της Δ΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, ποσού 1.806,52 ευρώ. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Μπακάλης) 

37. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την επισκευή δύο (2) φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων canon IR 2000 & olivet7 d-copia 1600 και ενός φαξ canon της Διεύθυνσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, ποσού  
550,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 



38. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για το 
πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας, της Δ/νσης Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, έως του ποσού των 1.849,66 (χιλίων 
οκτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ & εξήντα έξι λεπτών)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

39. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για εργασίες εποχιακής συντήρησης για τον χειμώνα 
των μηχανημάτων κλιματισμού του κτιρίου επί της Λ. Μεσογείων 372 όπου στεγάζεται η 
Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, ποσού 799,50 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

40. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την διενέργεια πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο 
«Η Αξία της Μεσογειακής Διατροφής στη Ζωή μας», που περιλαμβάνει θεατρική παράσταση με 
τίτλο «Ο χρυσός τρίφτης και ο σεφ Φέρρης» που θα προβληθεί σε έξι (6) δήμους του Βορείου 
Τομέα Αθηνών, το διάστημα από 2/12 έως 6/12/13, ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα 
(3.690,00) ευρώ συμπεριλαμβανο-μένου ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

41. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για τις παρακάτω εργασίες της Δ/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών Β.Τ.: α) μεταφορά του αρχείου της στις αποθήκες της Περιφέρειας στα Μέγαρα 
και  β) κοπή πινακίδων, συσκευασία τους σε σάκους και μεταφορά τους στον ΟΔΔΥ, ποσού 
12.300 (δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα Μανδράκου) 

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.065,60 για έργο Περιφερειακής Ενότητας 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής 

43. Επιστροφή καταβληθέντων τελών μεταβίβασης στους δικαιούχους της συνημμένης κατάστασης 
συνολικού ποσού 204,00€ λόγω μη πραγματοποιήσεως της μεταβίβασης των οχημάτων τους 

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποσυναρμολόγηση ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων στο κτίριο επί της οδού Βούλγαρη 2, προϋπολογισμού 2.853,60 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. 

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά αρχείου και επίπλων από το κτίριο 
επί της οδού Χαλκοκονδύλη 15 στα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής επί των οδών Παναγή 
Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα και Λ. Συγγρού 80 – 88 και από το Κεντρικό κτίριο της Λ. Συγγρού 15 – 
17 στο Γενικό Αρχείο Ασπροπύργου, προϋπολογισμού 12.300,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 23 %. 

46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 18.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
23%, για την ετήσια συντήρηση & αναγόμωση του πυροσβεστικού εξοπλισμού υπηρεσιών 
Περιφέρειας Αττικής Κεντρικού Τομέα και Δ/νσεων Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας 

47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 15.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για 
την εξαιρετικά επείγουσα προμήθεια οργάνων μέτρησης των εκπομπών αέριων ρύπων εστιών 
καύσης (CPV: 38410000-2) 

48. Απευθείας ανάθεση στην επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ –ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ» 
της προμήθειας σφραγίδων που απαιτούνται για την κάλυψη επειγουσών λειτουργικών 
αναγκών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού ποσού 
1.131,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

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

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για 
την καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών κατά το 
έτος 2014 

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

52. Ματαίωση του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Ειδικών 
Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής σχολικού 
έτους 2013-2014, συνολικού Προϋπολογισμού 7.805.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
διακήρυξη 14/2013 και τη διενέργεια νέου διαγωνισμού με ουσιώδη τροποποίηση των όρων και 
των τεχνικών προδιαγραφών 

53. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ποσού 5.000,00 ευρώ για 
ταχυδρομικά τέλη της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικού Τομέα 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Κάββαλος) 

54. Έγκριση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής 



55. Έγκριση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση 
των Δ/νσεων Εκπαίδευσης της Δ΄ Αθήνας και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής 

56. Παραχώρηση χρήσης χώρου στο μισθωμένο ακίνητο επί της Λ. Μεσογείων 448 στο Δήμο 
Αγίας Παρασκευής 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα Μουρτζανού) 

57. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’αριθμ 1196/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών 

58. 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  

  


