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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίαση της, στις 10-1-2014 
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 1 έως 66 έτους 2014: 

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΑΔΑ 

1 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Έλεγχος 
λειτουργίας και αποκατάστασης βλαβών των Η/Μ 
εγκαταστάσεων στις δύο σήραγγες της Λ. Ανδρέα 
Παπανδρέου. 

1 ΒΙΨΟ7Λ7-ΤΔΥ 

2 
Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ» αναδόχου 
ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ 

Το θέμα αποσύρθηκε 

3 

Εισήγηση για μεταφορά έργων ενταγμένων στο Πρόγραμμα 
Εκτελεστέων Έργων έτους 2014 από το σκέλος «ΊΔΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ» στο σκέλος «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ» 

2 ΒΙΨ47Λ7-ΛΝΖ 

4 

Έγκριση φακέλου έργου και πρόσκληση για διαπραγμάτευση 
για την ανάθεση της μελέτης: «Εκπόνηση γεωτεχνικής 
μελέτης του έργου “Ανάπλασης ρέματος πικροδάφνης (από 
Λεωφ. Βουλιαγμένης έως εκβολή)”», συνολικού 
προϋπολογισμού 36.900,00 € (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 23%), καθώς και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού 

3 ΒΙΨ47Λ7-7Β8 

5 

Έγκριση παράτασης της 2ης και της 3ης ενδεικτικής 
τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – 
ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», 
προϋπολογισμού μελέτης 31.000.000,00 €, αναδόχου 
εταιρείας  ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. 

4 ΒΙΨΟ7Λ7-ΚΔΩ 

6 

Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής των 
υπηρεσιών «Επείγουσες εργασίες και συντήρηση λειτουργίας 
αντλιοστασίων του αποχετευτικού δικτυού Δήμου Πόρου», 
προϋπολογισμού 241.765,54 €, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.» 

5 ΒΙΨΟ7Λ7-ΤΧΒ 

7 

Λήψη Απόφασης για έγκριση νέας παράτασης 
χρονοδιαγράμματος, στα πλαίσια της μελέτης «Ολοκλήρωση 
μελέτης βελτίωσης, χάραξης και διαπλάτυνσης της 
επαρχιακής οδού Μέγαρα- Αλεποχώρι (Ορεινό τμήμα)» 

6 ΒΙΨΟ7Λ7-ΣΧΟ 

8 

Έγκριση διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού και των όρων της υπ΄ αριθμ. 1/2014 
Διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου για την εφαρμογή του 
Προγράμματος Καταπολέμησης των κουνουπιών σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2014, συνολικού 

7 ΒΙΨΠ7Λ7-ΠΞΒ 
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προϋπολογισμού 200.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

9 

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

8 ΒΙΨΠ7Λ7-ΡΤΥ 

10 
Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. για μετακίνηση υπαλλήλων της 
Δ/νσης Ανάπτυξης κατά τον μήνα Ιανουάριο 

9 ΒΙΨΠ7Λ7-ΙΚΔ 

11 
Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. για μετακίνηση υπαλλήλων της 
Δ/νσης Ανάπτυξης κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο. 

10 ΒΙΨΠ7Λ7-Μ2Ε 

12 

Έγκριση : α) διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 
και β) των όρων της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών για την 
καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Πειραιά για το 
έτος 2014 

11 ΒΙΨΠ7Λ7-ΖΓΚ 

13 

Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 
για την συντήρηση των κλιματιστικών των υπηρεσιών  της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής και 
των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και 
την μεταφορά 10 κλιματιστικών για ένα έτος, συνολικού 
προϋπολογισμού 8.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. και των όρων της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 

12 
ΒΙΨΠ7Λ7-ΟΙΣ 

 

14 

Έγκριση πρακτικού υπ' αρ. 1/20-12-2013 της τριμελούς 
γνωμοδοτικής επιτροπής  διενέργειας/ αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων των πρόχειρων διαγωνισμών  που αφορά 
στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών 
προσφορών για τον πρόχειρο διαγωνισμό για την επισκευή 
του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Π. Ε. Πειραιά της 
Περιφέρειας Αττικής και των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας 
εκπαίδευσης Πειραιά, προϋπολογισμού αξίας 13.000 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

13 ΒΙΨΠ7Λ7-4ΩΛ 

15 

Έγκριση του πρακτικού Νο 4/20-12-2013  της Πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας–Αξιολόγησης 
Ανοικτών Διαγωνισμών της Π.Ε. Πειραιά που αφορά στην 
αποσφράγιση του φακέλλου της εταιρείας ΚΟΝΤΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. για τον ανοικτό μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά & των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας 
& Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά προϋπολογισμού 
εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (70.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

14 ΒΙΨ47Λ7-ΖΑΣ 

16 
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της συμμετοχής του 
Μ.Τ.Π.Υ στην υπό Α.Δ.Α: ΒΛ1Η7Λ7-42Σ διακήρυξη 
δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου 

15 ΒΙΨ47Λ7-ΡΚ4 

17 

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής καταλληλότητας του 
άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96, που αφορά στην με αρ. πρωτ. 
224243/19.11.2013 διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης 
ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής 

16 ΒΙΨ47Λ7-Ε84 

18 

Λήψη απόφασης και έγκριση όρων διακήρυξης μειοδοτικής 
δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου ελάχιστης συνολικής 
επιφάνειας 1.400τ.μ. και μέγιστης 1.600τ.μ., για τη στέγαση 
Υπηρεσίας της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής 

17 ΒΙΨ47Λ7-ΥΗΒ 

19 

Α) Έγκριση του πρακτικού αρ. 72/2013 της Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής διαγωνισμών και των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης των Δ/νσεων οικονομικών των 
περιφερειακών ενοτήτων κεντρικού, βόρειου, νότιου, δυτικού 
τομέα Αθηνών και της Δ/νσης οικονομικών της Περιφέρειας 

18 ΒΙΨΟ7Λ7-ΘΣΝ 
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Αττικής για τα αποτελέσματα του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για  την ανάθεση εργασιών καταπολέμησης 
κουνουπιών στους Δήμους της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών. 
Β) Αποσφράγιση των τεσσάρων (4) οικονομικών 
προσφορών και αποστολή αυτών στην Τριμελή Γνωμοδοτική 
Επιτροπή για αξιολόγηση. 

20 

Α) Αποσφράγιση της μοναδικής οικονομικής προσφοράς που 
κατετέθη στην Υπηρεσία μας για την προμήθεια εκατόν 
ογδόντα (180) ημεροδεικτών του 2014, μετά την αριθ. οικ. 
249995/2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Β) 
Ανάθεση της προμήθειας των εκατόν ογδόντα (180) 
ημεροδεικτών στον μοναδικό προσφέροντα, εφ΄όσον η 
προσφορά του είναι σύμφωνη με την ανωτέρω Πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

19 ΒΙΨΟ7Λ7-ΝΚΡ 

21 

Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής  σχετικά με  
την αξιολόγηση των προσφορών, της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συντήρηση των 
πυροσβεστήρων που βρίσκονται στα κτίρια όπου 
στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, 
προϋπολογισμού 1.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
και επανάληψη της  διαδικασίας με πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και απευθείας ανάθεση.  

20 ΒΙΨΟ7Λ7-ΟΡΘ 

22 

Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής  σχετικά με  
την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την τακτική 
διμηνιαία συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων,  που 
βρίσκονται στα κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε 
Δυτικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 3.505,50 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) 
έτους.  

21 ΒΙΨΟ7Λ7-ΔΔΧ 

23 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες 
απολύμανσης – απεντόμωσης για το κτίριο επί της οδού 
Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, όπου στεγάζονται 
υπηρεσίες της  Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών,  
προϋπολογισμού  430,50 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
23%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  

22 ΒΙΨΟ7Λ7-ΔΚΛ 

24 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια 
και τοποθέτηση μεμβρανών κάλυψης υαλοπινάκων (τύπου 
αμμοβολής), για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης 
Οικονομικού και του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε 
Δυτικού Τομέα Αθηνών,  προϋπολογισμού  246,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης.  

23 ΒΙΨΟ7Λ7-33Χ 

25 

Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών καταπολέμησης  
κουνουπιών στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικού Τομέα Αθηνών για το έτος 2014, Προϋπολογισμού 
20.295,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

24 
ΒΙΨΟ7Λ7-3Λ3 

 

26 

Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση μηχανημάτων 
- οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών λόγω πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές 
αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής στις 27/12/2013 

25 ΒΙΨΟ7Λ7-15Ρ 

27 
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά των αποφάσεων υπ’ αρ. 
3556 και 3559/2013 του 17

ου
 Διοικ Εφετείου Αθηνών. 

26 ΒΙΨΟ7Λ7-9ΩΓ 

28 
Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά των με αρ. 
7451/13,7502/2013 και 10327/2013 αποφάσεων του  
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών» (τμήμα 26ο Μονομελές) 

27 ΒΙΨΟ7Λ7-ΚΞΗ 

29 
Εισήγηση για την άσκηση ή μη αίτησης για την αναίρεση της 
υπ’ αρ. 3258/2013   απόφασης του 4ου Τριμελούς 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

28 ΒΙΨΟ7Λ7-ΟΜΒ 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

30 
Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ’ αρ. 1457/2013 
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, Τμήμα Ε’ 
Τριμελές. 

29 ΒΙΨΟ7Λ7-9ΘΖ 

31 
 Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ’ αρ. 597/2013 
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, Τμήμα Α1’ 
Ακυρωτικό 

30 ΒΙΨΟ7Λ7-ΡΦ2 

32 

Λήψη απόφασης περί αποδοχής του υπ αρίθμ 46 πρακτικού 
της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της 
ΠΕΑΑ αναφορικά με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την αποστολή δειγμάτων σε εργαστήρια 
εντός και εκτός Αττικής από δειγματοληψίες έτους 2013 της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 
προυπολογιζόμενης δαπάνης 4.000€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. 

31 ΒΙ6Ζ7Λ7-6ΤΘ 

33 

Αποδοχή του υπ αρίθμ 47 πρακτικού της επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ αναφορικά με την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά υλικών 
συσκευασίας και υγειονομικού εξοπλισμού προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες έτους 2013, από την 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α.- 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.000€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. 

32 ΒΙ6Ζ7Λ7-Ξ9Ο 

34 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 25.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια καρτών 
μηχανής γραμματοσήμανσης για την κάλυψη των αναγκών 
αλληλογραφίας της ΠΕΑΑ, έκδοση ΧΕΠ στο όνομα 
υπαλλήλου της ΠΕΑΑ και ορισμός υπολόγου.  

33 ΒΙ6Ζ7Λ7-Ι7Ζ 

35 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 5.500,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την έκδοση ΧΕΠ στο όνομα 
υπαλλήλων της ΠΕΑΑ για την προμήθεια πετρελαίου 
θέρμανσης, ορισμός υπολόγων και απευθείας ανάθεση της 
προμήθειας. 

34 ΒΙ6Ζ7Λ7-4ΑΤ 

36 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 4.000,00€ 
 για την έκδοση ΧΕΠ στο όνομα υπαλλήλου της Δ/νσης 
Οικονομικών για την πίστωση e-pass για την διέλευση των 
υπηρεσιακών αυτοκινήτων της ΠΕΑΑ μέσω Αττικής Οδού 
ώστε να γίνεται ταχύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της 
υπηρεσίας για το έτος 2014 και ορισμός υπολόγου. 

35 ΒΙ6Ζ7Λ7-4ΧΟ 

37 

Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν 
στα πλαίσια της  οικ.254691/20-12-2013 πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέα δρομολόγια μεταφοράς 
μαθητών της Α/θμιας & B/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής 
αρμοδιότητας Περιφερειακής  Ενότητας  Ανατ. Αττικής. 

36 ΒΙΨΠ7Λ7-Ψ0Ω 

38 

Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν 
στα πλαίσια της  oικ. 254692/ 20-12-2013 πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παλαιά δρομολόγια 
μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατ. Αττικής. 

37 ΒΙΨΠ7Λ7-2ΕΣ 

39 

Έγκριση των όρων και του τεύχους της διακήρυξης του 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσίας ασφάλισης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και 
μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Α.Α. 

38 ΒΙ6Ζ7Λ7-9ΦΔ 

40 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 5.000,00€ 
για την προμήθεια υγρών καυσίμων (απλή αμόλυβδη βενζίνη 
κίνησης & πετρέλαιο κίνησης) για τα υπηρεσιακά οχήματα 
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, έκδοση 
Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, ορισμός υπολόγου 

39 ΒΙ6Ζ7Λ7-2ΜΨ 
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& απευθείας ανάθεσης της προμήθειας. 

41 

Έγκριση των όρων και του σχετικού τεύχους της διακήρυξης 
του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
γραφικής ύλης & αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α, 
προϋπολογισμού 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

40 ΒΙ6Ζ7Λ7-ΥΜ7 

42 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 730,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την κάλυψη της 
Πρωτοχρονιάτικης εκδήλωσης της ΠΕΑΑ (κοπή πίτας) με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  

41 ΒΙ6Ζ7Λ7-Β0Λ 

43 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 274,29€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την επισκευή καρμπιρατέρ 
του υπηρεσιακού φορτηγού της  Π.Ε.Α.Α, με την διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης. 

42 ΒΙ6Ζ7Λ7-09Α 

44 

Λήψη απόφασης περί αποδοχής του υπ’ αριθμ. 45 
πρακτικού της  επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της 
ΠΕΑΑ στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος   για επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
Δ/νσεων της ΠΕΑΑ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.230,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

43 ΒΙ6Ζ7Λ7-ΝΘ3 

45 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 22.350,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% για την εκτέλεση ενός νέου 
δρομολογίου με minibus για τη μεταφορά μαθητών του 1ου 
Ειδικού Νηπιαγωγείου Αχαρνών  με αφετηρία : Αγοράς 18 
Αχαρνές (CPV 60130000-8(1) «Υπηρεσίες ειδικών οδικών 
μεταφορών επιβατών»). 

44 ΒΙ6Ζ7Λ7-ΚΙΑ 

46 

Λήψη απόφασης για διόρθωση της 2096/2013 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής λόγω αναγραφής λανθασμένων 
τιμών στα 2 δρομολόγια του Δ.Σ. Aγίας Μαρίνας  Κορωπίου 
που εκτελεί η εταιρεία Ν.Μποχώρης & Σια ΕΕ .  

Το θέμα αποσύρθηκε 

47 

Ματαίωση και επανάληψη του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την συντήρηση και επισκευή: Α) του 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και Β) των φωτοτυπικών 
μηχανημάτων και των μηχανών τηλεομοιοτυπίας (fax) των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 7.380,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ   

45 ΒΙ6Ζ7Λ7-ΠΑΨ 

48 

Ματαίωση των αποτελεσμάτων του δημόσιου ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων που 
απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των επιτελικών 
Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων του Κεντρικού Τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 58.038,78€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και επανάληψή του με 
τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών 

46 ΒΙΨΟ7Λ7-7ΒΜ 

49 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 
500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για δημοσίευση σε 
οικονομικές εφημερίδες, περίληψης της διακήρυξης του 
επαναληπτικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια του εξοπλισμού, καθώς και για την 
ανάθεση των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας πιστοποίησης δύο (2) γραμμών ελέγχου 
ελαφρών οχημάτων και δύο (2) γραμμών ελέγχου βαρέων 
οχημάτων του ΚΤΕΟ Χολαργού 

47 ΒΙΨΟ7Λ7-Β64 

50 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 
500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για δημοσίευση σε 
οικονομικές εφημερίδες, της περίληψης της διακήρυξης του 
δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
συντήρηση, υποστήριξη και αναβάθμιση των υποστηρικτικών 
λειτουργιών BACKOFFICE, που περιλαμβάνουν την 

48 ΒΙΨΟ7Λ7-ΗΑ1 
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εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, των Οικονομικών 
Υπηρεσιών, του Ανθρωπίνου Δυναμικού και την εφαρμογή 
Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, για χρονικό διάστημα ενός 
έτους, προϋπολογισμού 55.350 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

51 

 Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των εταιρειών 
GENESIS  ADVERTISING ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-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 Δ/νσης Πάρκων και Αλσών, δ/ξη 18/2013, 
προϋπολογισμού 9.000 € συμπ. του ΦΠΑ και διαβίβαση τους 
στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή για αξιολόγηση 

49 ΒΙΨΟ7Λ7-Ι3Β 

52 

α) Έγκριση του Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Πρόχειρων Διαγωνισμών & των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης, που αφορά τον πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό, για την προμήθεια ανταλλακτικών και την 
παροχή υπηρεσιών, για την επιδιόρθωση βλαβών του 
εξοπλισμού στο data center της Περιφέρειας Αττικής καθώς 
και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του κεντρικού κτιρίου του 
φορέα,  προϋπολογισμού 14.000,00 € πλέον ΦΠΑ, β) 
αποσφράγιση οικονομικών προσφορών από την Οικονομική 
επιτροπή και γ) ανάδειξη μειοδότη. 

50 ΒΙΨΟ7Λ7-53Ψ 

53 
Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης 
ΧΕΠ ποσού 15.000€για προμήθεια καυσίμων υπηρεσιακών 
οχημάτων ΔΚΕΣΟ 

51 ΒΙΨΟ7Λ7-Ε2Λ 

54 
Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού 2014 της ΠΕΔΑ 

52 ΒΙ6Ζ7Λ7-95Μ 

55 

 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.650,00€ 
πλέον του  ΦΠΑ και απευθείας ανάθεση στην εταιρεία 
ΕΥΡΩΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ για το ετήσιο service του με αρ. 
κυκλοφορίας ΚΗΙ 8226 οχήματος της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής λόγω του επείγοντος 

53 ΒΙΨΟ7Λ7-6ΙΖ 

56 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 123,30€ 
πλέον του  ΦΠΑ και απευθείας ανάθεση στο ηλεκτρολογείο 
του ΔΑΓΡΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για αντικατάσταση μπαταρίας στο 
με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 3254 οχήματος της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής λόγω του επείγοντος 

54 ΒΙΨΟ7Λ7-75Ι 

57 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 228,80€ 
συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ και απευθείας ανάθεση 
στην ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚ.  ΒΑΦΕΙΑΔΗ και ΣΤΥΛ.ΒΑΦΕΙΑΔΗ-
ΚΩΝ.ΒΑΦΕΙΑΔΗ Ο.Ε. για το ετήσιο service του με 
αρ.κυκλοφορίας ΚΗΗ 3254 οχήματος της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής λόγω του επείγοντος 

55 ΒΙΨΟ7Λ7-Δ1Μ 

58 

 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.440,00€ 
πλέον του  ΦΠΑ και απευθείας ανάθεση στην εταιρεία 
ΕΥΡΩΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ για το ετήσιο service και 
αντικατάσταση του μαρκουτσιού του air-condition και 2 
φουσκών καμπίνας αέρος του με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 3258 
οχήματος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής λόγω 
του επείγοντος  

56 ΒΙΨΟ7Λ7-ΛΜ8 

59 

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 
86.337,00€ πλέον του Φ.Π.Α.,  με τη διαδικασία της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

57 ΒΙΨΟ7Λ7-ΨΒΕ 
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60 

Αποσφράγιση των Προσφορών που κατατέθηκαν για την 
προμήθεια ημεροδεικτών και ημερολογίων έτους 2014 για τις 
ανάγκες των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. 
Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 450,00€, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

58 ΒΙΨΟ7Λ7-ΜΘ8 

61 

Αποσφράγιση των Προσφορών που κατατέθηκαν για την 
εκτύπωση πενήντα (50) σειρών μπλοκ διπλότυπων Δελτίων 
Παραγγελίας Καυσίμων με αρίθμηση για τις ανάγκες των 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτ. Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 300,00€, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

59 ΒΙΨΟ7Λ7-27Ζ 

62 

Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια Πρόχειρου 
Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια 
ελαστικών για τις ανάγκες ενός φορτηγού χωματουργικών 
εργασιών της Π.Ε. Δυτ.Αττικής προϋπολογισμού 8.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

60 ΒΙΨΟ7Λ7-Ε2Ε 

63 

Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 10.000,00 € 
για κάλυψη εξόδων δικαστικών επιδόσεων που απαιτούνται 
για την λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής, με τη διαδικασία έκδοσης  
Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, Οικονομικού Έτους 
2014.  

61 ΒΙΨΟ7Λ7-Τ8Β 

64 

Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας / Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων 
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ 
αναφορικά με τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την 
ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών 
(τόνερ, μελανιών drum) εκτυπωτών, φωτοτυπικών 
μηχανημάτων, πολυμηχανημάτων και φαξ για την κάλυψη 
των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Δ.Α., και των Δ/νσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Α., 
προϋπολογισμού 55.350,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(αρ. διακήρυξης Οικ. 211789/31-10-2013), για την 
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και προσωρινή 
κατακύρωση αποτελέσματος στον μειοδότη» 

62 ΒΙΨΟ7Λ7-ΖΦΚ 

65 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.200,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια επτά (07) 
GPS, επτά (07) φωτογραφικών μηχανών, επτά (07) καρτών 
μνήμης και πενήντα (50) πακέτων φωτογραφικού χαρτιού Α4 
Glossy για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής, με τη διαδικασία της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

63 
ΒΙΨΟ7Λ7-ΧΕ2 

 

66 Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας. Το θέμα αποσύρθηκε 

1ο ΕΗΔ 

Λήψη απόφασης περί αποδοχής του αριθμ. 1/2014 
Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη 
σύμβασης με διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσιών 
ασφαλιστικής κάλυψης για ένα έτος στα υπηρεσιακά 
οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα έργου της Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 

64 ΒΙΨΟ7Λ7-ΔΞ5 

2ο ΕΗΔ 

Απόρριψη ένστασης της ΔΗ-ΚΑΤ ΕΠΕ (αρ.πρωτ.εισαγωγής 
στην Δ/νση Οικονομικών 257068-24-12-2013) κατά της 
υπ΄αριθ.20/2013 Διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού 
Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες συντήρησης 
πρασίνου και περιβάλλοντος χώρου πρασίνου Πεδίου 
Άρεως, Πλατείας Πρωτομαγιάς, Λόφου Εθνικής Αντιστάσεως, 
Αττικού Άλσους και Πάρκου Ριζάρη 

65 ΒΙ6Ζ7Λ7-ΑΑΜ 

3ο ΕΗΔ Έκδοση απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων 66 ΒΙΨΟ7Λ7-Α74 
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Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στο site της Περιφέρειας Αττικής 
http://www.patt.gov.gr. 
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