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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 65η 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 06/12/2013 και ώρα 12:00µ.µ., 
στην αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), µε τα παρακάτω 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

 
1. ∆ιαπραγµάτευση µισθώµατος ακινήτου επί της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα. 
 (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέµατος η κα. Μουρτζανού) 
2. Άνοιγµα και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών για την ανάδειξη µειοδότη µε τη διαδικασία 

της απ΄ ευθείας ανάθεσης µετά από διαπραγµάτευση κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών και νέων δροµολογίων για τη µεταφορά των 
µαθητών Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης για το Σχολ. Έτος  2013-14. 

3. Λήψη απόφασης για τροποποίηση υφισταµένου δροµολογίου του Ειδικού Νηπιαγωγείου - 
∆ηµοτικού Κωφών  - Βαρυκόων Πεύκης. 

 (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεµάτων η κα. Νοδάρα) 
4. 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. 

 (Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος o κ. Παπαδηµητρίου) 
5. Έγκριση: α) της διακήρυξης β) της αποστολής της Περίληψης ∆ιακήρυξης για δηµοσίευση στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό Τύπο, όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, γ) της διεξαγωγής δηµόσιας κλήρωσης προκειµένου 
να συγκροτηθούν: 1) η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και 2) Επιτροπή Ενστάσεων, δ) της Σύστασης 
Επιτροπής του διαγωνισµού και ε) της Σύστασης Επιτροπής Ενστάσεων, για την Παροχή 
Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Υ∆Ρ13», 
προϋπολογισµού 1.000.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).   

 (Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Ασπρουλάκης) 
6. Έγκριση Οριστικής Μελέτης και Μελέτης Εφαρµογής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΝΑΩΝ ΑΦΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΝΙΟΥ 
∆ΙΟΣ». 

 (Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Μοσχολέας) 
7. Έγκριση  του 1ου  Α.Π.Ε. και µείωση της δαπάνης του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

Ο∆ΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» 



του αναδόχου ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. 
 (Εισηγητής του ανωτέρω θεµάτος ο κ. Φλώρος) 
8. Έγκριση της Προκήρυξης και των συνοδών τευχών του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 7, 

του Ν.3316/2005, της µελέτης µε τίτλο «Μελέτη οριζόντιας & κατακόρυφης σήµανσης οδικού 
δικτύου αρµοδιότητας Νοµαρχίας Πειραιά στα όρια της τέως διοικήσεως Πρωτευούσης», 
προεκτιµώµενης αµοιβής 150.000,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α.  

9. ∆ηµοπράτηση του έργου :ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦ .Α. 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 550.000,00 ΕΥΡΩ. 

10. Εργασίες συντήρησης οδικού άξονα <<Ρούφ-Περαµα-Σκαραµαγκάς, εντος ορίων Π. Ε. Πειραιά 
έτους 2013>>, προϋπολογισµού 640.000,00 ευρώ. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Παναγιωτόπουλος) 

11. Α) Έγκριση πρακτικού, διεξαγωγή δηµόσιας κλήρωσης ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής για την ανάδειξη του 2ου και 3ου µειοδότη και κατακύρωση του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού 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 ∆ίκτυο (Π.Α.Ο.∆.) της 
Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισµού 5.200.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.) και Β) Εξουσιοδότηση της ∆ιεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (∆9) για τη 
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού µέχρι την υπογραφή της σύµβασης του έργου. 

12. Α. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού του έργου : 
«Αποκατάσταση οδοστρώµατος και σταθεροποίηση πρανούς µε κατασκευή τοιχείου στη Χ.Θ. 
48+500 της ΠΕΟ Αθηνών – Κορίνθου», (κωδικός 2008ΕΠ0850014) προϋπολογισµού: 
73.732,35 € , συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ως υποέργο του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ 
∆ΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (κωδ. έργου: 2008ΕΠ08500014), προϋπολογισµού 
14.000.000,00€ και Β.  Εξουσιοδότηση της ∆ιεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής 
(∆9) ,για τη συνέχιση της διαδικασίας του  διαγωνισµού µέχρι την υπογραφή της σύµβασης του 
έργου. 

13. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για σύσταση επιτροπής διαγωνισµού για το έργο : «ΣΟ-
05/13:∆ιαγράµµιση οδικού δικτύου Αττικής, αρµοδιότητας ∆.Κ.Ε.Σ.Ο.», (κωδικός 
2012ΕΠ08500188) προϋπολογισµού: 2.000.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

14. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε) του έργου : «ΣΟ-01/12: 
Βελτίωση και αποκατάσταση βλαβών οδοστρωµάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήµανσης, 
µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και τροποποίηση στάθµης στοµίων φρεατίων στο Πρωτεύον 
Αστικό Οδικό ∆ίκτυο (Π.Α.Ο.∆.) της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισµού: 5.200.000,00 €, 
αναδόχου Κ/Ξ «Ο∆ΟΣ ΑΤΕ – ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

15. Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Α.Π.Ε. για το έργο :"Συντήρηση και άρση 
επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο πρώην Κρατικής Περιφέρειας Αττικής αναδόχου "Κ/ΞΙΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΡΦΑΣ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ. 

16. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.  του έργου ΚΟ2/10 «Βελτίωση του Οδικού τµήµατος Κόµβος Ιππικού 
Κέντρου-Καλύβια-Λαγονήσι-Ανάβυσσος», προϋπολογισµού : 29.000.000,00 ευρώ , αναδόχου 
«ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ Α.Τ.Ε». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Θεοφίλης) 

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έκδοση Πιστοποιητικών Περιοδικού Ελέγχου για α) 
δύο (2) ανελκυστήρες στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής επί της οδού Τρώων 1 & Χαλκίδος, 
Περιστέρι, β) έναν (1) ανελκυστήρα στο  κτίριο της ∆/νσης Α/θµιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, επί 
της οδού Μάκρης 3, Αιγάλεω και γ) έναν (1) ανελκυστήρα στο κτίριο  του Κέντρο ∆ιαφ/σης 
∆ιάγνωσης και Υποστήριξης Γ’ Αθήνας  επί της οδού Θηβών 250, Αιγάλεω, προϋπολογισµού  
1.230,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µε 
συλλογή προσφορών. 

 (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέµατος η κα. Μπουραντά) 
18. Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου επαναληπτικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την παροχή 

υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης στα υπηρεσιακά οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισµού 8.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των όρων της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. 

19. Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την  επισκευή του 
µηχανογραφικού εξοπλισµού της περιφερειακής ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας  Αττικής  



∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας  εκπαίδευσης Πειραιά, συνολικού προϋπολογισµού 13.000,00€ 
συµπεριλαµβανόµενου Φ.Π.Α. και των όρων της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη διοργάνωση θεατρικής και µουσικοχορευτικής  
εκδήλωσης για  το « Παιδικό Ποντιακό Φεστιβάλ» στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Κουλελής) 

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 143,75€ συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ για την πληρωµή της εργασίας επισκευής καθώς και για  την προµήθεια των απαραίτητων 
ανταλλακτικών του µε αριθµ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6327 υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Π.Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

22. Έγκριση των όρων της Επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 
Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης για ένα 
έτος στα υπηρεσιακά οχήµατα, φορτηγά και µηχανήµατα έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού 13.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Μπεκούλης) 

23. Αποσφράγιση συµπληρωµατικών 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., για 
έλεγχο αυτών. 

24. Λήψη απόφασης περί αποδοχής του υπ αρίθµ 38/2013 πρακτικού της  επιτροπής αξιολόγησης 
των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της ΠΕΑΑ στα 
πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος   για την προµήθεια µελανιών για τον 
εκτυπωτή τύπου Lexmark CS310n  προϋπολογιζόµενης δαπάνης 650,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

25. Απευθείας ανάθεση ½ νέου δροµολογίου µε µικρό λεωφορείο για τη µεταφορά µαθητών του 
5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Κορωπίου δύο φορές την εβδοµάδα στον Αλεξόπουλο Ευστάθιο. 

26. Αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια της  234516 / 29-11-
2013 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη µεταφορά µαθητών της Α/θµιας 
Εκπαίδευσης χωρικής αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής. 

27. Aπευθείας ανάθεση της προµήθειας των δώρων που θα προσφερθούν εν όψει των 
Χριστουγέννων από την Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕΑΑ σε Ιδρύµατα για παιδιά,για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες και σε θεραπευτικές κοινότητες. 

28. Λήψη απόφασης περί αποδοχής του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της ΠΕΑΑ  
αναφορικά µε την επιβολή ποινικής ρήτρας στην εταιρεία Αφοι Βαληλή Α.Ε. 

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 93,01€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α, για την  
αµοιβή δικαστικού επιµελητή για επίδοση απόφασης σχετικά µε είσπραξη αχρεωστήτως 
καταβληθέντος χρηµατικού ποσού. 

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 15.122,16€ σε εκτέλεση της υπ΄αριθµ. 
703/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε επί ανακοπής της Περιφέρειας 
Αττικής κατά της υπ΄αριθµ. 5700/2012 ∆ιαταγής Πληρωµής της κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών που 
εκδόθηκε επί αιτήσεως Πέτρου Μιχάλη. 

31. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 2653/22-11-2013 απόφασης της Οικονοµικής επιτροπής 
ως προς τον µεταφορέα  µε ταξί και την απευθείας ανάθεση του  δροµολογίου στον επόµενο 
µειοδότη. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. ∆ερµιτζάκης) 

32. Αποσφράγιση των Προσφορών που κατατέθηκαν για εργασίες συντήρησης και καθαρισµού των 
κλιµατιστικών µονάδων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής ενόψει της 
χειµερινής περιόδου , συνολικού προϋπολογισµού 2.000,00€, συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. µε τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» 

33. α) «Ακύρωση της υπ’ αριθµ. 2261/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: 
«Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 13.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
για προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχηµάτων και ενός φορτηγού της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής µε αρ. κυκλ. ΚΗΗ3257,ΚΗΙ 8224,ΚΗΟ 5423,ΚΗΙ 
8225,ΚΗΟ 5414,ΚΗΟ 5424,ΚΗΙ 8226 µε την διαδικασία του πρόχειρου µειοδοτικού 



διαγωνισµού» και β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 8.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την προµήθεια ελαστικών µόνο του φορτηγού 
χωµατουργικών εργασιών µε αρ. κυκλ. ΚΗΙ 8226 µε τη διαδικασία του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού. 

34. Ακύρωση της υπ’ αριθµ. 2292/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, για την έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 25.000,00€ πλέον του ΦΠΑ για την επισκευή και 
συντήρηση υπηρεσιακών οχηµάτων, αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου της Π.Ε∆.Α µε τη 
διαδικασία του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού»  

35. Έγκριση πρακτικού της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης 
Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών της Π.Ε.∆.Α. αναφορικά µε τον Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για 
την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης υπηρεσιακών οχηµάτων, 
φορτηγών και µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. ∆υτικής  Αττικής, προϋπολογισµού 50.000,00€ 
πλέον ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης οικ. 225330/18-11-2013) , για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
και τεχνικών προσφορών. 

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 350,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  για την 
επισκευή και συντήρηση 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. 

37. Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την 
προµήθεια αναλώσιµων υλικών συσκευασίας υγειονοµικού υλικού και απαιτούµενου 
εξοπλισµού για την εφαρµογή προγραµµάτων της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής και την κάλυψη των αναγκών της ∆ιεύθυνσης Υγειονοµικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής,   Προϋπολογισµού 7.100,00€ πλέον ΦΠΑ 
και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.  

38. Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 1.000,00 € για την προµήθεια 
πετρελαίου θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών του Αγροτικού Κτηνιατρείου Μεγάρων. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Μακρής) 

39. Ανάθεση  για έκδοση λευκώµατος φωτογραφίας και εκτύπωση ενηµερωτικού υλικού και 
προσκλήσεων για ηµερίδα µε θέµα τα ναρκωτικά, για την Π.Ε. Νότιου Τοµέα Αθηνών, 
συνολικού ύψους τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτών 
(4.587,90) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠ.Α. 23%, λόγω του επείγοντος, καθόσον πρέπει να 
εκδοθεί άµεσα το Λεύκωµα προκειµένου η ηµερίδα να λάβει µέρος εντός του ∆εκεµβρίου του 
2013, στην εταιρεία «∆ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΕΠΕ».   

40. Έγκριση του πρακτικού της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής διαγωνισµών και των 
διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆/νσεων οικονοµικών των περιφερειακών ενοτήτων 
κεντρικού, βόρειου, νότιου, δυτικού τοµέα Αθηνών και της ∆/νσης οικονοµικών της Περιφέρειας 
Αττικής, για τις τρεις αποσφραγισµένες οικονοµικές προσφορές, για την επισκευή και 
συντήρηση για ένα έτος των φωτοτυπικών, εκτυπωτών και φαξ των υπηρεσιών της Π.Ε. Νότιου 
Τοµέα Αθηνών.  

41. Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων, του έτους 2013, της 
∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νότιου Τοµέα , για τρεις(3) δικαιούχους, συνολικού 
ύψους 454,00 ευρώ. 

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 186,00€ πλέον  ΦΠΑ, για την αγορά και 
τοποθέτηση µπαταρίας εγκατάστασης συναγερµού και την ετήσια συνδροµή για το 2013 της 
σύνδεσης του συναγερµού µε το κέντρο λήψης σηµάτων, για την ∆/νση Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Νότιου Τοµέα Αθηνών, µε την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης στην εταιρεία 
που έχει εγκαταστήσει τον συναγερµό. 

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 10.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για 
την αποσυναρµολόγηση διαφόρων ντέξιον και την µεταφορά αρχείων των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Νότιου Τοµέα Αθηνών στις αποθήκες της Περιφέρειας Αττικής στον Ασπρόπυργο Αττικής. 

44. Α)Έγκριση των όρων της ∆ιακήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την 
καταπολέµηση κουνουπιών έτους 2014 και Β) Έγκριση όρων της ∆ιακήρυξης του Πρόχειρου 
Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για το Σχολικό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα µε θέµα «την επικοινωνία 
της επιστήµης χρησιµοποιώντας το διαδίκτυο», για την Π.Ε. Νότιου Τοµέα Αθηνών. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Μπακάλης) 

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια αναλωσίµων υλικών για τις 
έκτακτες ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου Τοµέα Αθηνών, ποσού  620,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε τη διαδικασία 



της απευθείας ανάθεσης. 
46. Έγκριση ανάθεσης λόγω άµεσης και εξαιρετικά κατεπείγουσας ανάγκης καταπολέµησης της 

λύσσας, προµήθειας του απαραίτητου εξοπλισµού, για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Βορείου Τοµέα. 

47. Έγκριση επείγουσας ανάθεσης στην επιχείρηση «∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» της 
προµήθειας 200 µελισσοκοµικών βιβλιαρίων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών. 

48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διενέργεια πολιτιστικής εκδήλωσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα, σε συνεργασία µε τους Συλλόγους Ηπειρωτών της 
Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών µε θέµα: «ΕΥΕΡΓΕΤΙΣΜΟΣ – ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ» που θα πραγµατοποιηθεί  στις 16 ∆εκεµβρίου 2013 ηµέρα ∆ευτέρα, στο 
∆ηµοτικό Θέατρο του ∆ήµου Πεύκης, ποσού 3.690,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

49. Αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού «για την 
προµήθεια υγρών καυσίµων (αµόλυβδη βενζίνη) για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιακών οχηµάτων της Π.Ε. Βορείου Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής έτους 2013, 
προϋπολογισµού 6.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ» και διαβίβασή τους στην 
γνωµοδοτική επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσµάτων πρόχειρων διαγωνισµών. 

50. Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων. 
51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ύψους 14,00 ευρώ και απευθείας ανάθεση σε 

µεταφραστή του Υπουργείου Εξωτερικών για µετάφραση από Γερµανικά σε Ελληνικά της 
άδειας οδήγησης του FRIENTERICK CLEMENS για τις ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών. 

 (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεµάτων η κα. Μανδράκου) 
52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.200,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  για τις 

εργασίες εκτύπωσης  1.200 τεµ. ηµεροδεικτών 2014, για τη κάλυψη των αναγκών των 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.    

53. Απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ. 1γ του ν.4071/2012, για εξαιρετικά 
επείγουσα επισκευή του ΚΗΙ-3354 υπηρεσιακού οχήµατος στο συνεργείο του Γέρου Τιµ. 
Αθανάσιου συνολικής αξίας € 417,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

54. Κατακύρωση του αποτελέσµατος του ∆ηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια πινακίδων σήµανσης οδών κυκλοφορίας και λοιπών υλικών στήριξης για το οδικό 
δίκτυο αρµοδιότητας ∆ΚΕΣΟ, προϋπολογισµού 60.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (∆/ξη 
9/2013).  

55. Α) Απόρριψη των προσφορών των εταιρειών ΑΡΙΣΤ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΝΤΟΚΟΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. και Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ. Και Β) Αποδοχή των προσφορών GENESIS  
ADVERTISING ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ  Ε.Π.Ε. και ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, οι 
οποίες κατατέθηκαν κατά τη διενέργεια του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια πινακίδων σήµανσης και πληροφόρησης, για την κάλυψη των αναγκών της ∆/νσης 
Πάρκων και Αλσών, δ/ξη 18/2013, προϋπολογισµού 9.000 € συµπ. του ΦΠΑ.  

56. Ανάκληση της υπ’ αριθµ. 2347/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί Έγκρισης 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για δηµοσίευση 
σε οικονοµικές εφηµερίδες, περίληψης της διακήρυξης του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για τη διοργάνωση ηµερίδας προς τιµή του Μάνου Χατζιδάκι στην Αθήνα τον 
Νοέµβριο 2013 και της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

57. Ανάκληση της υπ’ αριθµ. 2338/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης 
όρων του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για τη διοργάνωση εκδήλωσης – 
ηµερίδας προς τιµή του Μάνου Χατζιδάκι στην Αθήνα, τον Νοέµβριο 2013, προϋπολογισµού 
13.714,50€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (∆/ξη 23/2013).  

58. Αποσφράγιση φακέλων οικονοµικών προσφορών της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, για 
την παροχή εκτυπωτικής εργασίας και την παραγωγή 1.000 τεµ. τίτλων ιατρικής ειδικότητας 
(πάπυροι) για την κάλυψη των αναγκών της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής, 
συνολικού προϋπολογισµού 1.400,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., και διαβίβαση των 
φακέλων στη γνωµοδοτική επιτροπή αξιολόγησης. 

59. ∆ιάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την πληρωµή δικαστικής  δαπάνης, σε εκτέλεση 
της υπ΄ αριθµ. 2656/2013 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα περιφερειακών ενοτήτων Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής. 



61. Επιστροφή ποσού  70,50 €  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντος, από παράβολα της ∆/νσης 
Ανάπτυξης Κ.Τ.  

62. Επιστροφή καταβληθέντων τελών µεταβίβασης στους δικαιούχους της συνηµµένης κατάστασης 
συνολικού ποσού  330,00€ λόγω µη πραγµατοποιήσεως της µεταβίβασης των οχηµάτων τους. 

63. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 369 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για 
την παροχή υπηρεσιών απεντόµωσης, για το κτίριο επί της οδού Φειδιππίδου 31.  

64. Έγκριση πληρωµής εφάπαξ βοηθήµατος του Ν.103/75 στην  πρώην µόνιµο υπάλληλο της 
Περιφέρειας Αττικής. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Κάββαλος) 

65. Έγκριση πρακτικού για την εκµίσθωση χώρου στο Πεδίο του Άρεως για τη λειτουργία 
Χριστουγεννιάτικου θεµατικού πάρκου. 

 (Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Ποντικάκος) 
66. 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   


