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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίαση της, στις 24-1-2014 
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 148 έως 212 έτους 2014: 

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΑΔΑ 

1 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 700,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για επισκευές από βλάβες 
που παρουσιάστηκαν στους χώρους υγιεινής (W.C.) του 1ου 
και 2ου ορόφου του κεντρικού κτηρίου της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής, καθώς και την επισκευή σε 
σωληνώσεις καλοριφέρ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε.Δ.Α (Τμήμα Αγροτικού Κτηνιατρείου 
Μεγάρων) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

148 ΒΙΨΞ7Λ7-Λ6Υ 

2 

Α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 
12.000.00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για επισκευή, 
προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, 
μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας και UPS για τις ανάγκες των 
Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής με 
τη διαδικασία του Ανοικτού Διαγωνισμού και Β) Έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 200,00€ με ΦΠΑ για 
τις ανάγκες δημοσίευσης της διακήρυξης του παραπάνω 
διαγωνισμού 

149 ΒΙΨΞ7Λ7-ΦΩΥ 

3 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους  1.614,99 € 
για τη κάλυψη  δαπάνης  αμοιβής δικηγορικού γραφείου με 
βάση την απόφαση 1078/2011 της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής 

150 ΒΙΨΞ7Λ7-Ζ4Τ 

4 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 120,00€ για 
την κάλυψη  δαπάνης  οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιων 
αποζημιώσεων, προσωπικού που απασχολείται με την 
εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος επιτήρησης των 
απωλειών στις αποικίες των μελισσών. 

151 ΒΙΨ17Λ7-ΨΑ1 

5 

Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 171,00 € για 
την επιστροφή χρηματικών ποσών από κατάθεση 
παραβόλων αρμοδιότητας της  ΠΕΔΑ  Οικονομικού έτους 
2014». 

152 ΒΙΨ17Λ7-ΠΕΚ 

6 
 Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού 2014 της ΠΕΔΑ – (Ακυρωμένα Χρ. 
Εντάλματα οικ. έτους  2013). 

153 ΒΙΨ17Λ7-Ξ71 

7 

Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.000€ για 
καταβολή ημερήσιων αποζημιώσεων και οδοιπορικών 
εξόδων κτηνιάτρων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
προγράμματος ΟΣΔΕ. 

154 ΒΙΨ17Λ7-Ζ5Ν 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

8 

Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων 
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της 
Π.Ε.Δ.Α. αναφορικά με τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό 
για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (τόνερ, μελανιών, 
drum) εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ για 
την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Δ.Α και 
των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτ. Αττικής  προϋπολογισμού 55.350,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης οικ. 211789/31-
10-2013), για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της εταιρείας ACTIVE COMPUTER SYSTEMS 
AE και οριστική κατακύρωση αποτελέσματος.  

155 ΒΙΨ17Λ7-29Μ 

9 
Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού 2014 της ΠΕΔΑ. 

156 ΒΙΨ17Λ7-ΝΡΒ 

10 

Παροχή εξουσιοδότησης στο αυτοτελές γραφείο της Νομικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής στη Δυτική Αττική για την 
υποβολή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτησης 
σχετικά με την λύση ή όχι της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
Επωνυμία :  « Γ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ – Λ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΛΥΒΔΟΤΑΙΝΙΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ » σύμφωνα με το εδάφιο δ της παρ.1 του 
άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20 

157 ΒΙΨ17Λ7-ΓΗΡ 

11 

Διεξαγωγή δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη 
στέγαση των Δ/νσεων Εκπαίδευσης της Δ΄ Αθήνας και 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (Αρ. Διακήρυξης 
224247/19-11-2013)» 

158  

12 
Διεξαγωγή δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη 
στέγαση υπηρεσιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής (Αρ. Διακήρυξης 224243/19-11-2013)»  

159  

13 Ανάκληση απόφασης Οικονομικής επιτροπής 160 ΒΙΨ07Λ7-Ι9Μ 

14 

Συγκρότηση επιτροπών για την συντήρηση - επισκευή, 
προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, επισωτρων και για τον 
έλεγχο καταλληλότητας ή μη οχημάτων, μηχανημάτων έργου 
κ.λ.π. της Περιφέρειας Αττικής 

161 ΒΙΨ07Λ7-ΙΚΡ 

15 

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 

162 
ΒΙΨ07Λ7-293 

 

16 

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

163 ΒΙΨΗ7Λ7-Ο22 

17 

Λήψη απόφασης για τροποποίηση υφιστάμενου 
δρομολογίου, του Ειδικού Δημοτικού Μεταμόρφωσης  και για 
τη διακοπή του δρομολογίου 5 «ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ- ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΑΙΓΑΛΕΩ 
(ΣΧΟΛΕΙΟ)», του ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω. 

164 ΒΙΨΗ7Λ7-ΗΦ1 

18 

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.  

165 
ΒΙΨΗ7Λ7-ΥΒ9 

 

19 
Έγκριση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα "Ανάδειξη αναδόχου για 
τον καθαρισμό των κτιρίων των υπηρεσιών της Π.Ε. Βορείου 

166 ΒΙΨΗ7Λ7-Η5Ω 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Τομέα Αθηνών, για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού 
48.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%". 

20 
 Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλων αχρεωστήτως 
καταβληθέντων της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών. 

167 
ΒΙΨΗ7Λ7-ΑΞΑ 

 

21 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 454,80 ευρώ 
για ενοικίαση για το έτος 2014 οκτώ (8) ταχυδρομικών 
θυρίδων στα ΕΛΤΑ Αγ. Παρασκευής για τη συλλογή και 
διασφάλιση της αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Βορείου Τομέα και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας, και έγκριση 
έκδοσης ΧΕΠ για το σκοπό αυτό.  

168 ΒΙΨΗ7Λ7-ΔΝ3 

22 

Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του ανοικτού 
μειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού 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. 

169 ΒΙΨΗ7Λ7-ΚΣ7 

23 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 
"ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΣΧΙΣΤΟΣ"», 
προϋπολογισμού μελέτης 339.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., 
αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

170 ΒΙΨΗ7Λ7-Σ7Ι 

24 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 30.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια 
μελανοταινιών και τόνερ εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για την κάλυψη 
των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, με την διαδικασία του 
Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 

171 ΒΙΨΗ7Λ7-ΠΜΘ 

25 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 175,89€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την πληρωμή 
εργασίας επισκευής καθώς και για την προμήθεια των 
απαραίτητων ανταλλακτικών ενός φωτοαντιγραφικού 
μηχανήματος μάρκας Sharp τύπου AR-275 της Δ/νσης 
Οικονομικών της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 

172 
ΒΙΨΗ7Λ7-ΠΡΕ 

 

26 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.500€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια ενός 
εκτυπωτή για την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 

173 ΒΙΨΗ7Λ7-Υ0Ν 

27 
Δημοπράτηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ», 
προϋπολογισμού 890.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

174 ΒΙΨΗ7Λ7-ΡΤΑ 

28 

Διενέργεια 2
ου

 σταδίου (αποσφράγιση προσφορών) του 
διαγωνισμού δημοπράτησης της παροχής υπηρεσιών με 
τίτλο  «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης  χώρων πρασίνου 
στην οδό Π. Επίδαυρος – κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)», 
συνολικού προϋπολογισμού 237.798,36 €  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

175 ΒΙΨΗ7Λ7-06Ε 

29 

Έγκριση 1) Τευχών Δημοπράτησης 2) Σχεδίου Διακήρυξης 3) 
Σχεδίου περίληψης διακήρυξης, 4) Διεξαγωγή Κλήρωσης 
Σύστασης Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το έργο 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 
ΟΔΟΥ 84 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», προϋπολογισμού 
20.000,00 € (με το Φ.Π.Α.) 

176 ΒΙΨΗ7Λ7-62Ο 

30 
Χορήγηση 3

ης
 παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 

"Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Λαυρίου και Παιανίας Περιφέρειας 
Αττικής" 

177 ΒΙΨ07Λ7-ΥΙ9 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

31 

Έγκριση της Οριστικής Υδραυλικής Μελέτης «Αντιμετώπιση 
πλημμυρικών προβλημάτων στο Δήμο Μεταμόρφωσης & στο 
Δήμο Αθηναίων», (4η Επιμέρους Σύμβαση), αποτελούμενη 
από: α) Σχέδια και τεύχη υπολογισμών β) Φάκελο ΣΑΥ-ΦΑΥ, 
γ) Τεύχη δημοπράτησης, στα πλαίσια της γενικής μελέτης 
(ΜΑΟ 10): «Επικαιροποίηση ή συμπλήρωση υδραυλικών 
μελετών σε περιοχές του Νομού Αττικής αρμοδιότητας 
Διεύθυνσης Δ10», με τη διαδικασία συμφωνία – πλαίσιο 
(άρθρο 8 του Ν. 3316/2005). 

178 ΒΙΨΗ7Λ7-0ΛΕ 

32 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 
58,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, για την πληρωμή 
ενοικίασης θυρίδας ταχυδρομείου της Δ/νσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, έκδοση 
ΧΕΠ στο όνομα υπαλλήλου της εν λόγω Δ/νσης και ορισμός 
υπολόγου. 

179 ΒΙΨ17Λ7-35Ι 

33 

Λήψη απόφασης περί κατακύρωσης στη μειοδότρια εταιρεία 
ΤΝΤ express της εργασίας για την αποστολή δειγμάτων σε 
εργαστήρια εντός και εκτός Αττικής από δειγματοληψίες 
έτους 2013 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της ΠΕΑΑ, στα πλαίσια σχετικήςπρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς, ήτοι 1.259,52€. 

180 ΒΙΨ17Λ7-ΤΜΡ 

34 

Αποσφράγιση φακέλου συμπληρωματικών δικαιολογητικών 
της εταιρείας Δ. Τσόκανος ΑΒΕΕ 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. 

181 ΒΙΨ17Λ7-ΚΒ7 

35 

Έγκριση του υπ΄αριθμ. 35/13-11-2013 Πρακτικού της 
Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις 
Προμήθειες Υπηρεσιών Π.Ε.Α.Α. περί κήρυξης έκπτωτης της 
εταιρείας TOP VISION EΠΕ.   

182 ΒΙΨ17Λ7-ΙΒ3 

36 

Λήψη απόφασης για συμπλήρωση-διευκρίνιση των 
διαλαμβανομένων της 1934/2013 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 
ύψους 5.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% για 
την μεταφορά μαθητών β΄εξαμήνου 2013.  

183 ΒΙΨ17Λ7-Ι17 

37 

Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ποσού €: 6.634,40 
για τη χορήγηση ασφαλιστικής παροχής (χορήγηση εφάπαξ 
βοηθήματος του Ν. 103/75) λόγω συνταξιοδότησης της, κατά 
το μέρος που αυτό υπολογίσθηκε με τη μείωση του Ν. 
4093/2012. 

184 ΒΙΨ17Λ7-9ΟΦ 

38 

Αποσφράγιση των προσφορών για την ασφαλιστική κάλυψη 
των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της 
Π.Ε.Α.Α. ύψους 6.000,00€, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
12889/20-01-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και διαβίβασή τους στην Επιτροπή αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης που διενεργεί η Δ/νση Οικονομικών.  

185 ΒΙΨΞ7Λ7-3ΑΕ 

39 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 425,65€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την αλλαγή στα τακάκια 
των φρένων και των ελαστικών του υπηρεσιακού 
αυτοκινήτου  της  Π.Ε.Α.Α, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ7335 
FIAT PANDA με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

186 ΒΙΨ17Λ7-6ΡΚ 

40 
Λήψη απόφασης περί συγκρότησης: Α) Επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης. Β) Επιτροπής αξιολόγησης 

187 ΒΙΨΞ7Λ7-ΧΑΑ 
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ενστάσεων του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007 και προσφυγών 
του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1522/1997  Γ) Επιτροπής 
παραλαβής, για τους διαγωνισμούς που πρόκειται να 
διενεργήσει η ΠΕΑΑ κατά το έτος 2014, σύμφωνα με το 
άρθρο 38 του ΠΔ 118/2007. 

41 

Λήψη απόφασης περί αποδοχής του υπ΄αριθμ. 50/2014 
πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της 
Π.Ε.Α.Α., στα πλαίσια του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού (διακήρυξη 1/2014) για την προμήθεια γραφικής 
ύλης & αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α., 
προϋπολογισμού 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

188 ΒΙΨΞ7Λ7-ΥΟΝ 

42 

Λήψη απόφασης για αποσφράγιση σε επόμενη συνεδρίαση, 
των οικονομικών προσφορών του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών καταπολέμησης 
κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών για το έτος 2014, προϋπολογισμού 13.224,96€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

189 ΒΙΨΗ7Λ7-Ο2Δ 

43 

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2961/2013 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 
πίστωσης ύψους 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
για τη διάθεση εγκαταλελειμμένων υλικών (ληγμένα 
χρώματα) από τον περιβάλλοντα χώρο του εργοταξίου της 
ΔΕΣΕ στο Καπανδρίτι και της σχετικής Απόφασης Ανάληψης 
Δαπάνης  

190 ΒΙΨΗ7Λ7-ΦΧΟ 

44 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 25.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη διάθεση 
εγκαταλελειμμένων υλικών (ληγμένα χρώματα) από τον 
περιβάλλοντα χώρο του εργοταξίου της ΔΕΣΕ στο 
Καπανδρίτι  

191 ΒΙΨΗ7Λ7-Π42 

45 

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2099/2013 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 
πίστωσης ύψους 15.780,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και την ενοικίαση 
ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος για τη συντήρηση και 
επισκευή του ηλεκτροφωτισμού των πάρκων αρμοδιότητας 
της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής 
και των σχετικών Αποφάσεων Ανάληψης Δαπάνης  

192 ΒΙΨΗ7Λ7-8ΥΟ 

46 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 53.723,82€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια 
ηλεκτρολογικών υλικών και την ενοικίαση ανυψωτικού 
καλαθοφόρου οχήματος για τη συντήρηση και επισκευή του 
ηλεκτροφωτισμού των πάρκων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης 
Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής  

193 ΒΙΨΗ7Λ7-ΩΨ9 

47 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.150 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια 
μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις (αρ. 5 παρ. 
1γ του Ν. 4071/2012) 

194 ΒΙΨΗ7Λ7-72Μ 

48 

«Κατάρτιση μητρώου εργοληπτών (εταιριών-φυσικών 
προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από 
πλημμύρες στην περιοχή ευθύνης Περιφέρειας Αττικής για το 
χρονικό διάστημα έως την 31/12/2014» 

195 ΒΙΨΗ7Λ7-Ξ45 

49 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 5.000,00€ 
πλέον Φ.Π.Α. 23%,6.150€ συμπ.ΦΠΑ, για την  προμήθεια 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού- (υλικών και εργαλείων) προς 
αποκατάσταση βλαβών και φθορών των κτιρίων που 
στεγάζονται οι Υπηρεσίες της ΠΕ Κεντρικού Τομέα της 

196 ΒΙΨΗ7Λ7-ΘΓΑ 
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Περιφέρειας Αττικής  

50 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μίσθωση και 
καθαρισμό – συντήρηση δεκαοχτώ (18) χημικών τουαλετών 
Πεδίου Άρεως, για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης για έξι 
(6) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 92.988,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ετήσιο 61.992,00 € + δικαίωμα 
εξάμηνης παράτασης 30.996,00 €) 

197 ΒΙΨΞ7Λ7-Ψ4Β 

51 

Έγκριση πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης του Διεθνούς Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την «Παροχή υπηρεσιών  για τη διεξαγωγή της 6ης 
Διάσκεψης Κορυφής των Περιφερειών και των Δήμων της 
Ευρώπης και της συνεδρίασης του Προεδρείου της 
Επιτροπής Περιφερειών, στην Αθήνα τον Μάρτιο 2014», 
προϋπολογισμού 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
και ανάδειξη αναδόχου.  

Το θέμα αποσύρθηκε 

52 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης 
ΧΕΠ ποσού 20.000,00 ευρώ για προμήθεια ανταλλακτικών 
και πληρωμή επισκευών των υπηρεσιακών οχημάτων και 
μηχανημάτων της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.  

198 ΒΙΨΗ7Λ7-Κ8Κ 

53 
Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ τριμήνου 
1/1/2013 έως 31/12/2013  

199 ΒΙΨΞ7Λ7-ΣΒΡ 

54 

α) Έγκριση του πρακτικού αρ. 75/2014 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 
Αττικής σχετικά με τα αποτελέσματα του Πρόχειρου 
Μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση Σχολικού 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος με θέμα «την επικοινωνία της 
επιστήμης χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο», για την Π.Ε. 
Νότιου Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ 
πλέον Φ.Π.Α. β) Την αποσφράγιση της οικονομικής 
προσφοράς της ΜΚΟ  «ΕΠΙΣΤΉΜΗ Επί Κοινωνία» - SciCo» 
που είναι εντός των όρων του ανωτέρω διαγωνισμού και την 
διαβίβαση αυτής στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για 
αξιολόγηση.  

200 ΒΙΨΗ7Λ7-ΑΝΙ 

55 

α) Έγκριση του πρακτικού αρ. 77/2014 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 
Αττικής για τα αποτελέσματα του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για  την καθαριότητα των κτιρίων των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών και της Δ.Ε.  Δ΄ 
Αθήνας και της Δ΄ Πρωτοβάθμιας Δ/νσης Αθήνας, για 
οκτώ(8) μήνες, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. β) Ματαίωση του 
διαγωνισμού και επανάληψη αυτού με τους ίδιους όρους. 

201 ΒΙΨΗ7Λ7-ΔΑ3 

56 

α) Έγκριση του πρακτικού αρ. 78/2013 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 
Αττικής για τα αποτελέσματα του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για  την ανάθεση εργασιών καταπολέμησης 
κουνουπιών στους Δήμους της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, 
προϋπολογισμού 26.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. β) Κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα 
την μεγαλύτερη έκπτωση επί της τιμής του πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού ανά κύκλο εφαρμογής ψεκασμών. 

202 ΒΙΨΗ7Λ7-ΖΧΧ 
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57 

Έγκριση δαπάνης, για τα οδοιπορικά από 01/01/2014 έως 
31/12/2014 δώδεκα (12) δικαιούχων της Δ/νσης 
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. 
Νότιου Τομέα, συνολικού ύψους 6480,00 €. 

203 ΒΙΨΗ7Λ7-049 

58 
Έγκριση δαπάνης για πληρωμή κοινοχρήστων για το μήνα 
ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2013 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, ποσού 27,29 €  

204 ΒΙΨΗ7Λ7-ΓΔΥ 

59 
Έγκριση δαπάνης για πληρωμή κοινοχρήστων για τους 
μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, ποσού 3.035,39€. 

Το θέμα αποσύρθηκε 

60 

Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλων αχρεωστήτως 
καταβληθέντων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ 
Νότιου Τομέα για ένα (1) δικαιούχο, συνολικού ύψους 
1654,00€ 

205 ΒΙΨΗ7Λ7-3ΗΛ 

61 
Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά αποφάσεων Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών 

206 ΒΙΨΗ7Λ7-ΩΕΤ 

62 
Άσκηση ή μη ένδικών μέσων κατά της 1132/2013 απόφασης 
του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 

207 ΒΙΨΗ7Λ7-ΔΥΞ 

63 Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας. 208 ΒΙΨΗ7Λ7-ΘΓΜ 

1ο ΕΗΔ 

Εισήγηση για την απευθείας ανάθεση σχετικά με την 
προμήθεια και παράδοση υλικών και την εργασία 
τοποθέτησής τους για  την επισκευή του συστήματος 
κλιματισμού του κόμβου του Ενοποιημένου Συστήματος 
Πληροφόρησης Συνδυασμένων Μεταφορών στην Περιφέρεια 
Αττικής  

209 ΒΙΨΗ7Λ7-5ΤΔ 

2ο ΕΗΔ Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης. 210 ΒΙΨΗ7Λ7-1ΑΥ 

3ο ΕΗΔ 

Λήψη απόφασης περί: Α) Ακύρωσης των υπ΄αριθμ. 
2938/2013 & 2677/2013 αποφάσεων της Ο.Ε  αναφορικά με 
την έγκριση όρων τεύχους διακήρυξης α) δημόσιου ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού περί προμήθειας πετρελαίου 
θέρμανσης της Π.Ε.Α.Α. & β) πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού υγρών καυσίμων κίνησης για την Π.Ε.Α.Α 
αντίστοιχα. Β) Τροποποίηση των 2487/2013 & 1723/2013 
αποφάσεων της Ο.Ε. ως προς την διαγωνιστική διαδικασία 
και Γ) Ενοποίηση των ως άνω δύο διαγωνισμών σε έναν 
ενιαίο ανοικτό δημόσιο  μειοδοτικό  διαγωνισμό για την 
προμήθεια: α) πετρελαίου θέρμανσης(17.000,00€  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α. 
& β) Υγρών  Καυσίμων [Απλή Αμόλυβδη Βενζίνη κίνησης και 
Πετρέλαιο Κίνησης(30.750,00€  συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α] για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Α.Α.  

211 ΒΙΨ17Λ7-Ξ57 

4ο ΕΗΔ 
Διάθεση Μηχανημάτων – οχημάτων και προσωπικού για την 
κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή των Κυθήρων 1-2 
Αυγούστου 2013  

212 ΒΙΨΗ7Λ7-Ι3Π 

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