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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 59ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίαση της, στις 08-11-2013 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00µ., που πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακών 
Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), συζήτησε τα παρακάτω θέµατα, που έλαβαν 
αριθµό απόφασης από  2427 έως  2495 έτους 2013: 
 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. Α∆Α 

1 

Α) Εκδίκαση ένστασης κατά του Πρακτικού ∆ιεξαγωγής 
∆ιαγωνισµού του έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. 
«ΞΕΡΕΑΣ» ∆ΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισµού  
6.098.319,32 Ευρώ (µε ΦΠΑ), β) Έγκριση αποτελέσµατος 
διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη του έργου, γ) 
Εξουσιοδότηση της ∆.Τ.Ε. Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση 
της διαδικασίας µέχρι την υπογραφή της σύµβασης 

2427 ΒΛ197Λ7-Ε44 

2 

Εκδίκαση της από 07-10-2013 ένστασης της ΜΠΕΡΤΟ∆ΟΥΛΟΣ 
Α.Τ.Ε., και έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την 
ανάδειξη µειοδότη του έργου: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥ∆ΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Υ∆ΡΑΣ», προϋπολογισµού 
350.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 

2428 ΒΛ197Λ7-9ΙΦ 

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.∆.Ε. 

2429 ΒΛ197Λ7-Ι4Γ 

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 ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση 
της διαδικασίας µέχρι την υπογραφή της σύµβασης 

2430 ΒΛ197Λ7-ΦΗΚ 

5 
Εισήγηση για την αγορά αεροφωτογραφιών στο πλαίσιο του 
έργου  ORIENTGATE / SEE 2007 – 2013 µε τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης 

2431 ΒΛ197Λ7-ΗΒ0 

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 ∆ιαταγής Πληρωµής της κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών 

2432 ΒΛ197Λ7-7ΓΓ 

7 Εισήγηση σχετικά µε την άσκηση ή µη ένδικου µέσου κατά της 
υπ’ αριθµ. 10288/2013 ∆ιαταγής Πληρωµής 2433 ΒΛ197Λ7-ΩΣΠ 

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 ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
για το σχολικό έτος 2013-2014 

2434 ΒΛ197Λ7-7ΚΟ 

9 Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για α) την πληρωµή 2435 ΒΛ197Λ7-ΩΓΒ 
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οδοιπορικών εξόδων & ηµερήσιας αποζηµίωσης των 
υπαλλήλων της ∆/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 

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 ∆υτ. Αττικής για την 
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.∆.Α., συνολικού 
προϋπολογισµού 2.460,00€, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
µε τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

2436 ΒΛ197Λ7-Ρ1Ι 

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 ∆υτ. 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. 

2437 ΒΛ197Λ7-ΜΑ6 

12 

Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια Πρόχειρου 
Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µε αντικείµενο την προµήθεια υγρών 
καυσίµων κίνησης υπηρεσιακών οχηµάτων φορτηγών & 
µηχανηµάτων έργου Π.Ε. ∆υτ. Αττικής προϋπολογισµού 
50.000,00€ πλέον του ΦΠΑ. 

2438 ΒΛ197Λ7-44Τ 

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 ∆/νσης 
Οικονοµικών της Π.Ε. Πειραιά  

2439 
ΒΛ197Λ7-Χ9Α 

 

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 

2440 ΒΛ197Λ7-ΒΚΠ 

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 ∆/νσεων Α/θµιας 
& ∆/θµιας εκπαίδευσης Πειραιά, προϋπολογισµού αξίας 25.000 
€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. µε την διαδικασία 
διαπραγµάτευσης της τιµής 

2441 ΒΛ197Λ7-432 

16 Ορισµός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας 
Αττικής 

2442 ΒΛ197Λ7-63Ζ 

17 ∆ιάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης µίσθωσης κτιρίων Π.Ε. 
Πειραιά οικ. έτους 2013 2443 ΒΛ197Λ7-4ΤΓ 

18 
∆ιαπραγµάτευση της τιµής υφιστάµενων δροµολογίων, που 
αφορούν στην µεταφορά µαθητών της ΠΕ Πειραιά, λόγω 
τροποποίησης αυτών. 

2444 ΒΛ1Ρ7Λ7-ΜΜ2 

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 

2445 ΒΛ197Λ7-0ΩΕ 

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 ∆/νσης 26ης του  Γ.Λ.Κ. 

2446 ΒΛ197Λ7-5ΨΤ 

21 

Αποσφράγιση των προσφορών, ανάδειξη µειοδότη και 
κατακύρωση σε αυτόν της προµήθειας δύο (2) δικτυακών laser 
εκτυπωτών της ∆/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. 

2447 ΒΛ197Λ7-ΙΩ2 
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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. 

2448 ΒΛ197Λ7-∆Υ9 

23 

Αποσφράγιση των προσφορών,  ανάδειξη µειοδότη και 
κατακύρωση σε αυτόν της προµήθειας µελανοταινιών και τόνερ 
για την ∆/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.  

2449 ΒΛ197Λ7-Α5Φ 

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. 

2450 ΒΛ197Λ7-ΙΨ1 

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. 

2451 ΒΛ197Λ7-ΩΨΖ 

26 

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

2452 ΒΛ197Λ7-ΝΜΙ 

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. 

2453 ΒΛ197Λ7-ΧΟΗ 

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. 

2454 ΒΛ197Λ7-Π6Α 

29 

Αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια του 
Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού(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. 

Το θέµα αποσύρθηκε 

30 

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

2455 ΒΛ1Ρ7Λ7-29Θ 

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

2456 ΒΛ1Ρ7Λ7-ΠΗΗ 

32 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για επιστροφή 
παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων 900,00 € έτους 2013 
και 512,00 € παρελθόντων ετών, των ∆/νσεων Μεταφορών & 
Επικοινωνιών και Ανάπτυξης ΠΕ ∆υτικού Τοµέα Αθηνών. 

2457 ΒΛ1Ρ7Λ7-ΝΑΡ 

33 

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

2458 ΒΛ1Ρ7Λ7-ΙΚΗ 
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34 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: α) ύψους 116,85€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για συντήρηση πέντε (5) 
κλιµατιστικών της ∆/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 ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών 

2459 ΒΛ1Ρ7Λ7-ΝΜΡ 

35 

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

2460 ΒΛ1Ρ7Λ7-∆ΑΣ 

36 
Έγκριση δαπάνης για πληρωµή κοινοχρήστων για τους µήνες 
από Απρίλιο έως Σεπτέµβριο 2013 της ∆΄ ∆ιεύθυνσης 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αθήνας, ποσού 1.806,52 ευρώ. 

2461 ΒΛ1Ρ7Λ7-690 

37 

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

2462 ΒΛ1Ψ7Λ7-Κ90 

38 

Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης για την προµήθεια 
απαιτούµενου εξοπλισµού για το πρόγραµµα επιτήρησης και 
καταπολέµησης της λύσσας, της ∆/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 

2463 ΒΛ1Ψ7Λ7-9ΟΟ 

39 

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

2464 ΒΛ1Ψ7Λ7-57Ν 

40 

Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης για την διενέργεια 
πολιτιστικής εκδήλωσης µε τίτλο «Η Αξία της Μεσογειακής 
∆ιατροφής 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 

2465 ΒΛ1Ψ7Λ7-Μ2Ο 

41 

Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης για τις παρακάτω 
εργασίες της ∆/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 Ο∆∆Υ, ποσού 12.300 (δώδεκα χιλιάδων 
τριακοσίων) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

2466 ΒΛ1Ψ7Λ7-0Χ9 

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

2467 ΒΛ1Ψ7Λ7-7ΙΜ 

43 

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

2468 ΒΛ1Ψ7Λ7-0ΩΛ 

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 %. 

2469 ΒΛ1Ψ7Λ7-∆4Μ 

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 

2470 ΒΛ1Ψ7Λ7-4Α3 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

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 ∆/νσεων Εκπαίδευσης 
Α’ Αθήνας 

2471 ΒΛ1Ρ7Λ7-∆ΣΧ 

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) 

2472 ΒΛ1Ρ7Λ7-09Ω 

48 

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

2473 ΒΛ1Ρ7Λ7-ΗΨΡ 

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

2474 ΒΛ1Ρ7Λ7-ΒΕΗ 

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 

2475 ΒΛ1Ρ7Λ7-Ξ3Ω 

51 
Επιστροφή ποσού  47,00 €  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντος, 
από παράβολο της ∆/νσης Ανάπτυξης Κ.Τ. 2476 

ΒΛ1Ρ7Λ7-Ζ62 
 

52 

Ματαίωση του διεθνούς ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για 
τη µεταφορά µαθητών Ειδικών Σχολείων Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας 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 

2477 ΒΛ1Ρ7Λ7-Π10 

53 
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ 
ποσού 5.000,00 ευρώ για ταχυδροµικά τέλη της ∆/νσης Χωρικού 
Σχεδιασµού Κεντρικού Τοµέα 

2478 ΒΛ1Ρ7Λ7-Ω7Ρ 

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

2479 ΒΛ1Ρ7Λ7-Λ0Ρ 

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

2480 ΒΛ1Ρ7Λ7-Η53 

56 Παραχώρηση χρήσης χώρου στο µισθωµένο ακίνητο επί της Λ. 
Μεσογείων 448 στο ∆ήµο Αγίας Παρασκευής 

Το θέµα αποσύρθηκε 

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

2481 ΒΛ1Ρ7Λ7-0Β9 

58 Έγκριση προγραµµατισµένης µετακίνησης εκτός έδρας. 2482 ΒΛ1Ρ7Λ7-9∆Ε 

1ο ΕΗ∆ 

Άνοιγµα και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών για την 
ανάδειξη µειοδότη µε τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης 
µετά από διαπραγµάτευση κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαέροντος για την πληρωση των κενών και νέων 
δροµολογίων για τη µεταφορά µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας 
εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-14. 

2483 ΒΛ1Ρ7Λ7-7ΟΛ 

2ο ΕΗ∆ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 11.514,06€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% για την εκτέλεση ενός νέου 
δροµολογίου µεταφοράς µαθητών του Νηπιαγωγείου 
Συκαµίνου µε µικρό λεωφορείο µε αφετηρία: Ν. Συκάµινο-
Αγριλέζα (CPV 60130000-8(1) «Υπηρεσίες ειδικών οδικών 
µεταφορών επιβατών») 

2484 
ΒΛ1Ρ7Λ7-Ζ03 

 

3ο ΕΗ∆ Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 19.047,69€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% για την εκτέλεση ενός νέου 

2485 ΒΛ1Ρ7Λ7-ΜΝΤ 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

δροµολογίου µεταφοράς µαθητών του 1ου Ειδικού ∆ηµοτικού 
Σχολείου και του ΕΕΕΕΚ Παµµακαρίστου Νέας Μάκρης µε 
ταξί  µε αφετηρία: Μιχαήλ ∆ήµα 61 Κορωπί (CPV 60130000-
8(1) «Υπηρεσίες ειδικών οδικών µεταφορών επιβατών») 

4ο ΕΗ∆ 

Απευθείας ανάθεση δροµολογίων µε λεωφορείο του 2ου 
Γυµνασίου Παιανίας µε αφετηρία τον Άγιο Νικόλαο (Χαλιδού) 
στον Αλεξόπουλο Ευστάθιο και του 2ου ∆Σ ∆ιονύσου µε 
αφετηρία τη Λεωφ. ∆ιονύσου στην εταιρεία Σαρρής  
Παρασκευάς ΕΠΕ 

2486 ΒΛ1Ρ7Λ7-Λ8Π 

5ο ΕΗ∆ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 17.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για τη διενέργεια ανοικτού 
δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού περί προµήθειας 
πετρελαίου θέρµανσης για τις υπηρεσίες της ΠΕΑΑ. 

2487 ΒΛ1Ρ7Λ7-Ρ3Α 

6ο ΕΗ∆ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 8.790,00€ 
για την έκδοση ΧΕΠ στο όνοµα υπαλλήλου της ∆/νσης 
Οικονοµικών για την πληρωµή τελών κυκλοφορίας των 
υπηρεσιακών οχηµάτων της ΠΕΑΑ και ορισµός υπολόγου 

2488 ΒΛ1Ε7Λ7-ΖΦ7 

7ο ΕΗ∆ 
Ανάθεση προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης της ∆/νσης 
Ανάπτυξης της Π.Ε.Β.Τ. µέχρι του ποσού των 2.500€ πλέον 
ΦΠΑ 

2489 ΒΛ1Ρ7Λ7-ΕΧ2 

8ο ΕΗ∆ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 500 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την µίσθωση ενός 
λεωφορείου χωρητικότητας 50 ατόµων για δύο µέρες στο 
πλαίσιο των δράσεων της εκδήλωσης LOCAL EVENT-OPEN 
DAYS 2013 

2490 ΒΛ1Ρ7Λ7-ΑΤΒ 

9ο ΕΗ∆ Ανάκληση της υπ’ αρίθµ. 738/2013 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 

2491 
ΒΛ1Ρ7Λ7-Ο28 

 

10ο ΕΗ∆ 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης 
ΧΕΠ ποσού 300,00 ευρώ για προµήθεια συσκευής e-pass για 
τις διαδροµές µέσω της Αττικής Οδού, του υπηρεσιακού 
οχήµατος της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
Κεντρικού Τοµέα 

2492 ΒΛ1Ρ7Λ7-ΦΣΝ 

11ο ΕΗ∆ 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης 
ΧΕΠ ποσού 35.000,00 ευρώ για τέλη κυκλοφορίας έτους 
2014 των υπηρεσιακών οχηµάτων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και ∆υτικού Τοµέα 
Αθηνών (πρώην Νοµαρχία Αθηνών) 

2493 ΒΛ1Ε7Λ7-9ΗΛ 

12ο ΕΗ∆ 
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης 
ΧΕΠ ποσού 6.000,00 ευρώ για ταχυδροµικά τέλη της ∆/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Κεντρικού Τοµέα 

2494 
ΒΛ1Ε7Λ7-Τ3Ο 

 

13ο ΕΗ∆ Αντικατάσταση αναπληρωµατικού µέλους επιτροπής για 
καθαριότητα του Αττικού Άλσους. 

2495 ΒΛ1Ε7Λ7-234 

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

 

 

 Η Πρόεδρος της  
 Οικονοµικής Επιτροπής 

 
 
 

 Βασιλάκου Λιλίκα 


