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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 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 3η 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/01/2014 και ώρα 12:00µ., στην 
αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), µε τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
 
1. Έγκριση παράτασης του έργου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) 
ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». 

 (Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Ασπρουλάκης) 

2. Παράταση  της προθεσµίας του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα «ΡΟΥΦ – ΠΕΡΑΜΑ -
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ» εντός των ορίων Περιφερειακής ενότητας Πειραιά», προϋπολογισµού µελέτης 
650.000,00€ µε Φ.Π.Α., αναδόχου ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 

3. Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  Ο∆ΙΚΟΥ 
ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ», προϋπολογισµού µελέτης 610.000,00 € µε το Φ.Π.Α, 
αναδόχου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε. 

 (Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Παναγιωτόπουλος) 

4. Έγκριση πρακτικού , διεξαγωγή δηµόσιας κλήρωσης ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής για την ανάδειξη του 2ου και 3ου µειοδότη  και κατακύρωση αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού του έργου: « ΣΟ-02/13 : Συντήρηση & αντικατάσταση παλαιών γεφυρών και λοιπών 
εγκαταστάσεων σήµανσης, αρµοδιότητας ∆ΚΕΣΟ» ,προϋπολογισµού: 600.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και εξουσιοδότηση της ∆ιεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας 
Αττικής (∆9) , για τη συνέχιση της διαδικασίας του  διαγωνισµού µέχρι την υπογραφή της σύµβασης 
του έργου. 

 (Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Θεοφίλης) 

5. Έγκριση διαδικασίας για την υλοποίηση της δράσης 12 του ευρωπαϊκού έργου: «Τοπικά 
Ολοκληρωµένα Προγράµµατα για τις Ευάλωτες Κοινωνικές Οµάδες» που υλοποιείται στα πλαίσια 
του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού και πιο συγκεκριµένα της πράξης ‘Τοπικές ∆ράσεις 
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στον ∆ήµο Αθηναίων. 

 (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέµατος η κα. ∆εληγιώργη) 

6. Έγκριση παράτασης της 2ης τµηµατικής προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου 
«Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου Ύδρας», προϋπολογισµού 900.000,00€ (µε Φ.Π.Α.), αναδόχου 
Κ/ξίας Ιάσων Γκαζιάνης – Κίµων Γκαζιάνης. 

 (Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Μοσχολέας) 

7. Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου: <<Στατική ενίσχυση του Συνοδικού 
Μεγάρου µε τροποποίηση εσωτερικών διαρρυθµίσεων και όψεων και επισκευή µανδρότοιχου>>, 
αναδόχου εταιρείας ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

 (Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Φλώρος) 

8. Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης 
οικισµών <<Καρατζά-Αγ.Ελένης- Άνω Φαναρίου>>, στο ∆ήµο Τροιζήνας , προϋπολογισµού 



2,450.000,00 €, αναδόχου Μπερτοδουλος Α.Τ.Ε. 
 (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέµατος η κα. Τσαρούχη) 

9. Άνοιγµα και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών για την ανάδειξη µειοδότη µε τη διαδικασία της 
απευθείας 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. 

10. ∆ιόρθωση της 2209ης/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής στο σηµείο τρία ως προς την 
τιµή εκτέλεσης του δροµολογίου και την τιµή του µαθηµατικού τύπου.  

11. Τροποποιήσεις υφιστάµενων δροµολογίων, του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου ΕΛΕΠΑΠ, του 
∆ηµοτικού σχολείου ∆ιαπολιτισµικής Εκπ/σης Αλσούπολης και του 1ου Ειδικού ∆ηµοτικού σχολείου 
Ιλίου. 

 (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεµάτων η κα. Νοδάρα) 

12. Τροποποίηση υφιστάµενων δροµολογίων σχετικά µε τη µεταφορά των µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δηµοσίων σχολείων που αφορά το σχολικό έτος 2013-2014. 

13. 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 των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Παπαδηµητρίου) 

14. α) Έγκριση του πρακτικού αρ. 1/2014 της Πενταµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσµάτων, για τα αποτελέσµατα της διενέργειας του ∆ιεθνούς Επαναληπτικού Ανοικτού 
Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού, για πετρέλαιο θέρµανσης για την θέρµανση των ανοικτών πισινών και 
του κλειστού καταδυτηρίου των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσµά, προϋπολογισµού 
1.600.000,00 € µε ΦΠΑ,  β) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και την απ’ ευθείας 
ανάθεση σε προµηθευτή, µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης, µε τους ίδιους όρους της αριθ. 
3/2013 διακήρυξης. 

15. Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Νότιου Τοµέα για τρεις (3) δικαιούχους, συνολικού ύψους 310,00 
ευρώ. 

16.  Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή εξέταστρων, της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τοµέα για 
δύο (2) δικαιούχους, συνολικού ύψους 94,00 €. 

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.000,00 € για την έκδοση Χ.Ε.Π. για ταχυδροµικά τέλη για 
την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ∆/νσης Υγείας Νότιου Τοµέα Αθηνών, στο όνοµα του 
υπολόγου Καζάκου Ευαγγέλου του ∆ηµητρίου. 

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.746,91€ για πληρωµή κοινοχρήστων για τους 
µήνες από Απρίλιο έως ∆εκέµβριο 2013 για το ΚΕ∆∆Υ ∆΄ Αθήνας. 

 (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Μπακάλης) 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 270,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
23%, για τη συντήρηση-ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής µηχανής ταχυδροµείου της ∆/νσης 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, καθώς και για την προµήθεια µελανιών, µε τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 708,48 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, 
για την ετήσια συντήρηση του αναβατορίου ΑΜΕΑ στο κτίριο της ΠΕΑΑ. 

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 3.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την 
προµήθεια καρτών µηχανής γραµµατοσήµανσης για την κάλυψη των αναγκών αλληλογραφίας της 
∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής,έκδοση ΧΕΠ στο όνοµα υπαλλήλου της εν 
λόγω ∆/νσης και ορισµός υπολόγου.  

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους  358.000,00€, 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. 

23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ’ αριθµ. 49 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών & των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α. του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ασφάλιση των υπηρεσιακών οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου 
της Π.Ε.Α.Α., ύψους 10.000,00€.      

24. Λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ΄ αρ.2426/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 
25. Λήψη απόφασης για τροποποίηση δροµολογίου του 1ου & 2ου Γυµνασίου και 1ου & 3ου Λυκείου 

Κορωπίου που εκτελείτο µε λεωφορείο. 
26. Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης  ύψους  6.504,30€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%  για  

την εκτέλεση  ενός  νέου  µισού δροµολογίου  µεταφοράς  µαθητών του  ∆ηµοτικού  Σχολείου  
Ροδόπολης µε λεωφορείο  µε αφετηρία: Σχολείο-Λεωφ. ∆ιονύσου (CPV 60130000-8(1) «Υπηρεσίες 
ειδικών οδικών µεταφορών επιβατών»). 

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 650,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την 
εργασία έκδοσης πιστοποιητικού βαθµονόµησης θερµοµέτρων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 



Κτηνιατρικής της ΠΕΑΑ,µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
28. Έγκριση των όρων του ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση εργασιών 

αποψίλωσης και αποµάκρυνσης ξερής φυτικής βλάστησης περιοχών αρµοδιότητας Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής έτους 2014. 

29. Έγκριση των όρων και του σχετικού τεύχους της διακήρυξης του Ανοικτού ∆ηµόσιου Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού, για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κτιρίου που στεγάζονται οι Υπηρεσίες 
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (κτίριο Λίρα) και της ∆/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της ΠΕΑΑ, προϋπολογισµού 45.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.    

30. Λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ΄ αριθ. 2858/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής  µε 
την οποία τροποποιήθηκε δροµολόγιο µε ταξί του 1ου & 2ου Γυµνασίου  Κορωπίου & 1ου ΕΠΑΛ 
Κορωπίου µε αφετηρία την οδό Αγ. Γεωργίου 102 (θέση Μπουρµπουτσάνα) που εκτελεί ο 
Χαντζιάρας Κωνσταντίνος. 

31. Λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ΄αριθµ. 2239/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής  µε 
την οποία τροποποιήθηκε δροµολόγιο µε ταξί του 2ου Γυµνασίου  Κορωπίου µε αφετηρία την οδό 
Αγ. Γεωργίου 102 (θέση Μπουρµπουτσάνα) που εκτελεί ο Χαντζιάρας Κωνσταντίνος. 

32. Λήψη απόφασης περί αποδοχής του υπ΄αριθµ. 48/2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών & των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α., στα πλαίσια 
της οικ. 242345/9-12- 2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την προµήθεια τριών(3) 
µηχανηµάτων για τις ανάγκες της Π.Ε.Α.Α., προϋπολογιζόµενης δαπάνης 
3.800,00€(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α) & ανάδειξη µειοδότη. 

33. Αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια της oικ. 8293/ 14-01-2014 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παλαιά δροµολόγια  µεταφοράς µαθητών χωρικής 
αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής. 

34. Αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια της οικ. 8299/14-01-2014 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέα δροµολόγια  µεταφοράς µαθητών της Α/θµιας & 
B/θµιας Εκπαίδευσης χωρικής αρµοδιότητας Περιφερειακής  Ενότητας  Ανατ. Αττικής.  

35. Έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
εργολάβου επίγειων δολωµατικών ψεκασµών για την καταπολέµηση του δάκου της ελιάς στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής  έτους 2014 

 (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. ∆ερµιτζάκης) 

36. Εισήγηση για έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση φραγής των τηλεφωνικών 
κέντρων AVAYA. 

37. Εισήγηση για έγκριση πρακτικού Νο 3 Γνωµοδοτικής Επιτροπής για την ασφαλιστική κάλυψη των 
υπηρεσιακών οχηµάτων µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης &  

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

 (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Κουλελής) 

39. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ποσού 300 ευρώ για πίστωση στο µηχάνηµα e-pass της Αττικής οδού, για 
την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Βορείου Τοµέα, 
στο όνοµα του υπολόγου Μίχα Χρήστου, κατηγορίας ∆Ε του κλάδου οδηγών και απόδοση 
λογαριασµού την 31-12-2014. 

40. Έγκριση δαπάνης και ∆ιάθεση πίστωσης, ποσού 15.000 (δεκαπέντε χιλιάδων) ευρώ, για «λοιπές 
επιστροφές εσόδων» (παράβολα αχρεωστήτως καταβληθέντα, πρόστιµα κλπ) των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα, για το οικονοµικό έτος 2014. 

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για  ετήσια συνδροµή στην τράπεζα νοµικών πληροφοριών 
/ ΝΟΜΟΣ «INTRASOFT INTERNATIONAL SA», για την ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών. 

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή του ανελκυστήρα του κτιρίου όπου 
στεγάζεται η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών, µε τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεµάτων η κα. Μανδράκου) 

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια Υγειονοµικού Υλικού προκειµένου η 
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε ∆υτικού Τοµέα Αθηνών να συνδράµει στην 
εµβολιαστική κάλυψη των µαθητών της Α’  ∆ηµοτικού των ∆ήµων Αγ. Βαρβάρας και Χαϊδαρίου και 
για την κάλυψη των αναγκών του ιατρείου της,  προϋπολογισµού  600,00 €, συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

44. Ακύρωση των υπ’ αρ. 1464/2013 και 1902/2013 αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής, για την 
προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών και την επισκευή του συστήµατος κλιµατισµού του κτιρίου, 
όπου στεγάζονται υπηρεσίες της  Π.Ε ∆υτικού Τοµέα Αθηνών, επί των οδών Τρώων 1 και Χαλκίδος, 
Περιστέρι,  προϋπολογισµού  8.500,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεµάτων η κα. Μπουραντά) 

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 600,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την 
προµήθεια 300 λίτρων υγρού αζώτου έτους 2014 για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 



Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής, µε τη διαδικασία της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για τον 
καθαρισµό των οχηµάτων, φορτηγών και µηχανηµάτων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
∆υτικής Αττικής, µε τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 5.000.00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για 
επισκευές και προµήθεια ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων, εκτυπωτών και 
πολυµηχανήµατος για τις ανάγκες των ∆ιευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής µε 
τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

48. Έγκριση πρακτικού της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων 
∆ιαγωνισµών και ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής 
αναφορικά µε τον Πρόχειρο Επαναληπτικό ∆ιαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει 
την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. ∆υτ. 
Αττικής, προϋπολογισµού 5.300,00€ συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης Οικ. 
250171/17-12-2013), για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών που 
κατατέθηκαν, σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός κηρύσσεται άγονος και έγκριση διενέργειας 
διαπραγµάτευσης.  

49. Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.500,00 € για κάλυψη εξόδων προµήθειας ειδών 
συντήρησης και επισκευής οχηµάτων  της  Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής , µε τη 
διαδικασία έκδοσης  Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής, Οικονοµικού Έτους 2014 . 

50. Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 € για κάλυψη εξόδων τελών κυκλοφορίας 
των µηχανηµάτων έργων της  Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής, µε τη διαδικασία έκδοσης  
Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής, Οικονοµικού Έτους 2014. 

51. Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 800,00 € για κάλυψη εξόδων δαπάνης συντήρησης 
και επισκευής οχηµάτων  της  Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής , µε τη διαδικασία έκδοσης  
Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής, Οικονοµικού Έτους 2014. 

52. Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 4.000,00 € για κάλυψη επιστροφής τελών 
µεταβίβασης της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής 
, µε τη διαδικασία έκδοσης  Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής, Οικονοµικού Έτους 2014. 

53. Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού Χιλίων Πεντακοσίων 
Ευρώ 1.500,00€ , στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου ΚΟΝΤΟΜΠΑΣΗ ΖΩΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ   , για 
την κάλυψη εξόδων ταχυδροµικών τελών της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής κατά το έτος 2014. 

54. Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού ∆έκα Πέντε Χιλιάδων 
Ευρώ 15.000,00 € , στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου ΚΟΣΚΙΝΙ∆Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ , 
για την κάλυψη εξόδων ταχυδροµικών τελών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής κατά το έτος 2014 

55. Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού ∆έκα Χιλιάδων Ευρώ 
10.000,00 € , στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου ΡΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η , για την κάλυψη 
εξόδων ταχυδροµικών τελών της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής 
κατά το έτος 2014 

56. Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού ∆έκα Χιλιάδων Ευρώ 
10.000,00 € , στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου ΤΣΙΓΚΟΥΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ , για την 
κάλυψη εξόδων Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής κατά το 
έτος 2014. 

57. Έγκριση  έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής 6.862,49€ για την εξόφληση της ΕΥ∆ΑΠ 
για το έργο «Αποχέτευση ακαθάρτων Ανατολικού και ∆υτικού Τοµέα Θριασίου Πεδίου (∆ευτερεύον 
∆ίκτυο)»  της ΠΕ∆Α,  για το οικονοµικό έτος 2014, στο όνοµα του µόνιµου υπαλλήλου ΜΠΟΥΖΑΝΗ 
ΑΧΙΛΛΕΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, για την αντιµετώπιση της  δαπάνης. 

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

59. Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 15.000,00 € για κάλυψη εξόδων τελών 
κυκλοφορίας, καρτών καυσαερίων και ΚΤΕΟ των οχηµάτων της  Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής 
Αττικής , µε τη διαδικασία έκδοσης  Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής, Οικονοµικού Έτους 
2014. 

60. Κάλυψη  δροµολογίων µεταφοράς µαθητών-επέκταση υπάρχοντος δροµολογίου στο EΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ σύµφωνα µε τον Ν.4182/10-9-2013 της Περιφερειακής  Ενότητας 
∆υτικής Αττικής , µε  τιµή ηµερησίου κοµίστρου βάση της ΚΥΑ 24001/14-6-2013  για το σχολικό έτος 
2013- 2014. 

61. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων εγκεκριµένου προϋπολογισµού 2014 της Π.Ε.∆.Α. 
62. Έγκριση πρακτικού της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων 



∆ιαγωνισµών της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής αναφορικά µε τον Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό 
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 για 
την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών , σύµφωνα µε το οποίο ο 
διαγωνισµός κηρύσσεται άγονος και έγκριση επαναπροκήρυξής του.   

 (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Μακρής) 

63. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την 
υλοποίηση παραµετροποιήσεων στο λογισµικό οικονοµικής και λογιστικής διαχείρισης και 
µισθοδοσίας του ΟΠΣ της Περιφέρειας Αττικής.  

64. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.500 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την 
προµήθεια δάφνινων στεφανιών για τις εθιµοτυπικές εκδηλώσεις του έτους 2014. 

65. Επανάληψη µε τους ίδιους όρους, του ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια εξοπλισµού για αποτύπωση και προστασία δηµοσίων εκτάσεων (γεωδαιτικού 
δορυφορικού δέκτη εντοπισµού θέσης GPS)»,  προϋπολογισµού 12.300,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προµήθεια δύο τροφοδοτικών για τον server στο 
κτίριο της Πολυτεχνείου 4, προϋπολογισµού 250,18 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ..  

67. α) Έγκριση του υπ’αρ.:74/10-01-2013 Πρακτικού της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών & των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης, που αφορά τον επαναληπτικό 
πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια και τοποθέτηση ελαστικών επισώτρων 
(επιβατικών & φορτηγών) Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείουδαπάνης και διάθεση 
πίστωσης, για την προµήθεια δύο τροφοδοτικών για τον, Νοτίου και ∆υτικού Τοµέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής. β) ∆ιενέργεια διαπραγµάτευσης τιµών. 

68. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για την παραλαβή προµηθειών και εργασιών ειδικού αντικειµένου 
των ∆ιευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και Υποδοµών 
της Περιφέρειας Αττικής  

69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού οκτακοσίων εξήντα (860) ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α, για την επικαιροποίηση της νοµικής βιβλιοθήκης της  Νοµικής 
Υπηρεσίας του Κεντρικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής µε προµήθεια των ειδικών και 
απαιτούµενων, για την εύρυθµη λειτουργία του γραφείου, επιστηµονικών συγγραµµάτων 

70. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ποσού 7.000,00€ για ταχυδροµικά 
τέλη της ∆/νσης Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Κεντρικού Τοµέα  

71. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ποσού 1.300,00€ για έξοδα 
µετακίνησης του υπαλλήλου Τσίγκρου ∆ηµητρίου στο εξωτερικό καθώς και έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης 140,00€ για την αντίστοιχη ηµερήσια αποζηµίωση.  

72. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ποσού 30.000,00 ευρώ για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης για τα 
υπηρεσιακά οχήµατα (αυτοκίνητα, µηχανές, µηχανήµατα έργου, µηχανοκίνητα εργαλεία) των 
επιτελικών υπηρεσιών και της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα όπως είναι 
καταγεγραµµένα στα Μητρώα της Περιφέρειας 

73. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ποσού 10.000,00 ευρώ για την 
έκδοση των δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα για την  νόµιµη κυκλοφορία των υπηρεσιακών 
επιβατηγών και φορτηγών οχηµάτων αντίστοιχα των Περιφερειακών Ενοτήτων του Κεντρικού, 
Βόρειου, Νότιου και ∆υτικού Τοµέα. 

 (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Κάββαλος) 

74. Άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ αριθ. 2656/13 Απόφασης του ∆ιοιοκητικού Εφετείου Αθηνών. 
 (Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Τζαβάρας) 

75. Ορισµός δικηγόρου για γνωµοδότηση περί ενδίκων µέσων.  
76. Ορισµός δικηγόρου. 
 (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέµατος η κα. Βασιλάκου) 

77. 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 


