
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 24 - 02-2014 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 – 17 
Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίαση της, στις 14-02-2014 
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 341 έως 421 έτους 2014: 
 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΑΔΑ 

44 

Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη 
αναδόχου, που θα αναλάβει τις εργασίες συντήρησης, 
αναγόμωσης και προμήθειας πυροσβεστήρων για τα 
κτήρια και τα υπηρεσιακά οχήματα της Π.Ε. Δυτικής 
Αττικής, με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, κατά τα 
οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 
118/2007 και της παρ. 13, του άρθρου 2 του Ν. 
2285/1995 και σύμφωνα με την 2949/2013 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, μετά από δεύτερο άγονο σχετικό 
διαγωνισμό (αρ. διακήρυξης οικ. 234739/28-11-2013). 

341 ΒΙΕ47Λ7-97Π 

1 

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. 

Το θέμα αποσύρθηκε 

2 

Έγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας 1ου Σταδίου της 
παροχής υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤ13», προϋπολογισμού  800.000,00 €  (με Φ.Π.Α.) και 
έναρξη της διαδικασίας του 2ου σταδίου του διαγωνισμού  
της υπόψη παροχής υπηρεσίας. 

342 ΒΙΕΒ7Λ7-Α3Ζ 

3 

Έγκριση των όρων διακήρυξης, της περίληψης 
διακήρυξης και της δημοπράτησης της παροχής 
υπηρεσιών με τίτλο  «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση 
επέμβαση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εντός 
των διοικητικών ορίων περιφερειακής Ενότητας Νήσων» 
συνολικού προϋπολογισμού 230.000,00€  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

343 ΒΙΕΒ7Λ7-ΤΧΖ 

1ο ΕΗΔ 

Έγκριση του από 11/2/2014 πρακτικού κλήρωσης για την 
σύσταση α) Επιτροπής Διαγωνισμού για τα εξειδικευμένα 
έργα παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων για το έτος 2014 και 
β) Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των εντάσεων 
επί των διαγωνισμών του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007  
και Προσφυγών του Ν.3886/2010 για τα εξειδικευμένα 
έργα των παροχών υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων για το έτος 

344 ΒΙΕΒ7Λ7-8ΤΔ 
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2014. 

4 

Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για τη Σύσταση 
Επιτροπής για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης 
και την παραλαβή των υπηρεσιών της εξειδικευμένης 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ-5/13 : «Συντήρηση 
& Άρση Βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής 
Σηματοδότησης Ν. Αττικής»   παρόχου ΒΙΟΛΙΑΠ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

345 ΒΙΕΒ7Λ7-24Ν 

5 

Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για τη Σύσταση 
Επιτροπής για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης 
και την παραλαβή των υπηρεσιών της εξειδικευμένης 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ-2/13 : «Υπηρεσίες 
Συντήρησης Ηλεκτρονικών  Εγκαταστάσεων Φωτεινής 
Σηματοδότησης Ν. Αττικής»   παρόχου ΣΗΜΕΝΣ  Α.Ε. 

346 
ΒΙΕΒ7Λ7-ΞΚ9 

 

6 

Έγκριση των όρων της διακήρυξης και των τευχών 
δημοπράτησης καθώς και την έγκριση του πρακτικού και 
την κλήρωση  για τη σύσταση της επιτροπής του 
διαγωνισμού του έργου : «Βελτίωση & επέκταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας ΔΕΣΕ»  συνολικού 
προϋπολογισμού 1.500.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.) και Αποστολή περίληψης της διακήρυξης για 
δημοσίευση. 

347 ΒΙΕΒ7Λ7-6ΩΚ 

7 

Α) Εξέταση της από 30-01-2014 (αρ. πρωτ. Δ9: 
14400/30-01-2014) προδικαστικής προσφυγής της 
εταιρείας «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Ε.» που αφορά τη δημοπράτηση παροχής υπηρεσιών 
«ΣΠ-01/13: Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση  
πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», 
προϋπολογισμού: 5.500.000,00€ με ΦΠΑ. Β) Έγκριση της 
Γνωμοδότησης της Τριμελούς Γνωμοδοτικής επιτροπής 
αξιολόγησης  ενστάσεων, η οποία απορρίπτει την 
ανωτέρω προδικαστική προσφυγή και Γ)  Συνέχιση της 
διαδικασίας του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «ΣΠ-
01/13: Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση  πρασίνου 
στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ».  

348 ΒΙΕΒ7Λ7-ΦΙΒ 

49 

Αποσφράγιση 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.  

349 ΒΙΕ77Λ7-ΘΕΗ 

50 

Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των 
εταιρειών που έγιναν αποδεκτές στο Δημόσιο Ανοικτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για τη 
«Μεταφορά των μελών της Επιτροπής των Περιφερειών 
κατά τη διάρκεια της 6ης Διάσκεψης Κορυφής των 
Περιφερειών και Δήμων της Ευρώπης, που θα διεξαχθεί 
στην Αθήνα από 6-8/3/2014», συνολικού 
προϋπολογισμού 18.850,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ  

350 
ΒΙΕΒ7Λ7-5ΥΜ 

 

51 

Έγκριση των όρων του «Ανοικτού τακτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την ετήσια συντήρηση και αναγόμωση 
του πυροσβεστικού εξοπλισμού υπηρεσιών Περιφέρειας 
Αττικής Κεντρικού Τομέα και Δ/νσεων Εκπαίδευσης Α’ 
Αθήνας»  

351 ΒΙΕΒ7Λ7-Π1Γ 

52 

 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια 
δάφνινων στεφάνων για την άρτια οργάνωση των 
επίσημων τελετών, εορτών και Εθνικών επετείων.  

352 ΒΙΕΩ7Λ7-Φ1Γ 

8 Έγκριση α) του Σχεδίου της διακήρυξης, β) της 353 ΒΙΕ47Λ7-0ΡΞ 
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αποστολής Περίληψης Διακήρυξης για  δημοσίευση, γ) 
της Διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να 
συγκροτηθεί η επιτροπή του διαγωνισμού και δ) Σύσταση 
Επιτροπής Διαγωνισμού, του έργου: "ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Ο.Τ. 69)" συνολικού 
προϋπολογισμού 1.700.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.)» 

9 

Ανάκληση της υπ αρ. 2358/2013 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο: “ΔΙΑΝΟΙΞΗ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ", με προϋπολογισμό 7.315.000,00 € 
(με το ΦΠΑ), στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΛΑΜΔΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της 
διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

354 ΒΙΕ47Λ7-ΞΤΩ 

10 

Έγκριση πρακτικού της 05/02/2014 της Επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης 
μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης του 
έργου “Ανάπλασης ρέματος πικροδάφνης (από Λεωφ. 
Βουλιαγμένης έως εκβολή)”», συνολικού 
προϋπολογισμού 36.900,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 23%) και κατακύρωση του αποτελέσματος για 
την ανάθεση της μελέτης. 

355 ΒΙΕ47Λ7-ΥΑ4 

11 

Έγκριση:  α) των Τευχών Δημοπράτησης,  του σχεδίου 
διακήρυξης και του σχεδίου σύμβασης, β) της 
δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης 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 
Διαγωνισμού και 2) Επιτροπή Ενστάσεων της Παροχής 
Υπηρεσιών,  δ) της Σύστασης Επιτροπής διαγωνισμού 
και ε) της  Σύστασης Επιτροπής Ενστάσεων,  της 
Παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Κεντρικού 
Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα 
Αθήνας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).   

356 ΒΙΕ47Λ7-ΗΜ2 

12 

Έγκριση Σχεδίου Διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης 
όπως επικαιροποιήθηκαν, του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 674 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ "  
συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00 €  καθώς επίσης 
και  Έγκριση αποστολής Περίληψης της Διακήρυξης για  
δημοσίευση, Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προκειμένου 
να συγκροτηθεί η επιτροπή διαγωνισμού του εν λόγω 
έργου και τέλος Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του 
έργου. 

357 ΒΙΕ47Λ7-2ΜΖ 

69 

Έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
(6ου ΑΠΕ) για το έργο «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής 
Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) στην Ο.Ε.Δ.Α. 
Βορειοανατολικής Αττικής Στη θέση «Μαύρο Βουνό» 
Γραμματικού». 

358 ΒΙΕ47Λ7-Β0Θ 

13 

Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες 
συντήρησης οδικού δικτύου Περιφ. Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής» προϋπολογισμού 3.000.000,00€, με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

359 ΒΙΕ47Λ7-Α37 

14 Έγκριση έκδοσης Χ.Ε. Προπληρωμής για την προμήθεια 360 ΒΙΕ47Λ7-429 
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αμόλυβδης βενζίνης για μετακινήσεις εκτός έδρας των 
οδηγών της Π.Ε. Νήσων. 

15 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού 
ύψους 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την 
παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δειγμάτων τροφίμων 
φυτικής και ζωικής προέλευσης της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων από τον Πειραιά σε διαπιστευμένα εργαστήρια 
εντός και εκτός Αττικής για ένα έτος, με τη διαδικασία της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

361 ΒΙΕ47Λ7-Ξ13 

16 

Λήψη απόφασης περί αποδοχής του αριθμ. 1/2014 
Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με τον 
Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό 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, Δ/ξη 1/2014 καθώς και λήψη απόφασης 
για την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς. 

362 ΒΙΕΟ7Λ7-ΘΥ2 

17 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 
2.500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τη 
συντήρηση 229 τεμαχίων πυροσβεστήρων των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, των Δ/νσεων Α/θμιας & 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, του ΚΕΔΔΥ Πειραιά, και 
συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης στο κτίριο ΚΕΚ. 

363 ΒΙΕ77Λ7-ΤΓ5 

18 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 650,00 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την αλλαγή 
τεσσάρων (4) ελαστικών του οχήματος ΚΗΥ 6340 της  
Π.Ε. Πειραιά. 

364 ΒΙΕ77Λ7-ΤΥΟ 

19 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 300,00 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια 
πέντε (5) στεφανιών για τον εορτασμό της 25ης  Μαρτίου 
2014. 

365 ΒΙΕ77Λ7-Ω6Θ 

20 
Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για  μετακίνηση 
εκτός έδρας, του υπαλλήλου Μπουμπουράκα Ηρακλή, 
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. 

366 ΒΙΕ77Λ7-ΟΗΠ 

21 

Διάθεση και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 
προπληρωμής κάρτας γραμματοσήμανσης από τα  
ΕΛΤΑ,  της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και ορισμός 
υπολόγου. 

367 ΒΙΕ77Λ7-2ΞΤ 

22 

Διάθεση και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 
προπληρωμής κάρτας γραμματοσήμανσης από τα  
ΕΛΤΑ,  της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και ορισμός 
υπολόγου. 

368 ΒΙΕ77Λ7-4ΑΚ 

23 

Διάθεση και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 
προπληρωμής κάρτας γραμματοσήμανσης από τα  
ΕΛΤΑ,  της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και ορισμός 
υπολόγου. 

369 ΒΙΕ77Λ7-1ΘΚ 

24 
Εισήγηση περί έγκρισης πρακτικού που  αφορά τη 
συγκρότηση των γνωμοδοτικών επιτροπών της ΠΕ 
Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής. 

370 ΒΙΕ77Λ7-Ο7Ι 

25 

Εισήγηση για έγκριση πρακτικού υπ’ αρ. 2/12-02-2014 
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για αξιολόγηση της 
οικονομικής προσφοράς της ανώνυμης εταιρείας «Μ.Δ. 
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» του πρόχειρου  μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την επισκευή του μηχανογραφικού 
εξοπλισμού της Π.Ε. Πειραιά, των Δ/νσεων Α/θμιας & 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. 

371 ΒΙΕ77Λ7-ΡΓΘ 

26 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 73,33€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την  αμοιβή δικαστικού 
επιμελητή για επίδοση δικογράφου.      

372 ΒΙΕΟ7Λ7-ΖΦ6 
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27 

Παραχώρηση χρήσης από της υπογραφής της σύμβασης 
για χρονικό διάστημα εξήντα(60) ημερών, ενός 
μηχανήματος – φορτωτή μάρκας HYUNDAI                 
τύπου ΗL 757, με αριθμό κυκλοφορίας 94699 της 
Περιφέρειας Αττικής-Π.Ε.Α.Α, στο Δήμο Mαραθώνος.  

373 ΒΙΕΒ7Λ7-ΤΣ2 

28 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 5/2014 
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.   

374 ΒΙΕΟ7Λ7-Β78 

29 

Αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια 
του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε 
ευρώ(διακήρυξη 17/2013), για την καταπολέμηση των 
κουνουπιών στις περιοχές της Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2014 
& διαβίβασή τους στην επιτροπή αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 

Το θέμα αποσύρθηκε 

30 

Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν 
στα πλαίσια της  oικ. 29136/ 10-02-2014 πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παλαιά δρομολόγια 
μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής. 

375 
ΒΙΕΩ7Λ7-ΗΑ1 

 

31 

Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν 
στα πλαίσια της οικ. 29145/10-02-2014 πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέα δρομολόγια μεταφοράς 
μαθητών της Α/θμιας & B/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής 
αρμοδιότητας Περιφερειακής  Ενότητας  Ανατ. Αττικής. 

376 ΒΙΕΩ7Λ7-5ΘΦ 

32 

Ματαίωση της υπ αρίθμ 87/2014 απόφασης της Ο.Ε. και 
λήψη απόφασης εκ νέου για έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης συνολικού ύψους 320,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, για τη συντήρηση-
ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής μηχανής ταχυδρομείου 
της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 
Αττικής, καθώς και για την προμήθεια μελανιών, με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

377 ΒΙΕΒ7Λ7-Ρ36 

33 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους  
58.000,00€, σε εκτέλεση των διατάξεων του αρθρ.5 του 
Ν.4071/2012 και του 2/80427/0026/30-11-2012 εγγράφου 
της Δ/νσης 26ης του Γ.Λ.Κ. 

378 ΒΙΕΒ7Λ7-ΗΑΧ 

34 

Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ποσού €: 
13.574,17 για τη καταβολή αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 55 του ΠΔ 410/1988 στον Παππά 
Δημήτριο του Γεωργίου υπαλλήλου της κατηγορίας ΔΕ 
κλάδου Τεχνικών – ΙΔΑΧ λόγω συνταξιοδότησης του. 

379 ΒΙΕΒ7Λ7-ΙΚΔ 

35 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 
1.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  για προμήθεια 
τριών (3) τεμαχίων τόνερ-μελάνι, για τον νέο εκτυπωτή 
της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Νότιου 
Τομέα Αθηνών. 

380 ΒΙΕ77Λ7-87Ι 

36 

Έγκριση δαπάνης για πληρωμή κοινοχρήστων για τους 
μήνες ΟΚΤΩΒΡΙΟ έως και           ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, του 
κτιρίου επί της οδού Λ. Ιωνίας 122 –΄Αλιμος ποσού 
382,80 ευρώ.  

381 ΒΙΕ77Λ7-Κ1Β 

37 
Έγκριση δαπάνης για πληρωμή κοινοχρήστων για το 
μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 της          Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, του κτιρίου επί 

382 ΒΙΕ77Λ7-1ΑΛ 
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της οδού Ομήρου 34-Ν. Σμύρνη, ποσού 38,35 ευρώ. 

38 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  ύψους  δέκα  
χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, για την  έκδοση εντάλματος  
προπληρωμής  ταχυδρομικών τελών για την κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης  Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, της Π.Ε.   Νοτίου Τομέα Αθηνών, στο 
όνομα της υπολόγου  ΤΣΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.   

383 ΒΙΕ77Λ7-ΓΥΥ 

39 

Έγκριση Δαπάνης & Διάθεση πίστωσης για την 
προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, 
μέχρι του ποσού των  600,00€ (εξακοσίων ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

384 ΒΙΕΩ7Λ7-ΩΦΣ 

40 

Έγκριση δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την επισκευή 
2 (δύο) εκτυπωτών (LEXMARK W840) της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης & της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, μέχρι 
του ποσού των 405,90€ (τετρακοσίων πέντε ευρώ και 
ενενήντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

385 ΒΙΕΩ7Λ7-1ΨΔ 

41 

Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την 
προμήθεια τριών (3) σφραγίδων για υπηρεσίες της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, ποσού  
30,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης. 

386 ΒΙΕΩ7Λ7-ΠΨ5 

42 

Έγκριση τροποποίησης της υπ.αρ.1/2014 Σύμβασης για 
την προμήθεια υγρών καυσίμων στα Υπηρεσιακά 
Οχήματα της Π.Ε.Β.Τ. λόγω  ενσωμάτωσης των υπ΄ αριθ. 
κυκλ. ΚΗΙ 3059, ΚΗΙ 9655, ΚΗΟ 5413, Ε.Ι.Χ., στη λίστα 
των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών. 

387 ΒΙΕΩ7Λ7-Υ77 

43 

Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για πληρωμή 
ταχυδρομικών τελών για την κάλυψη υπηρεσιακών 
αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα 
Αθηνών & έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π., ποσού  350  ευρώ,   
για τον σκοπό αυτό, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου 
Μπίσια Γεωργίου , κατηγορίας ΠΕ  του κλάδου 
κτηνιάτρων. 

388 ΒΙΕΩ7Λ7-419 

45 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού 
2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την εκτέλεση 
εργασιών απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας 
των κτηρίων της Περιφερειακής Ενότητας  Δυτικής 
Αττικής, με τη διαδικασία του Πρόχειρου Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού.  

389 ΒΙΕΩ7Λ7-ΩΤΦ 

46 
Διόρθωση της υπ’ αριθ. 2944/2013 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής 

390 ΒΙΕΩ7Λ7-Ρ9Κ 

47 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 108,98€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την κάλυψη δαπάνης 
δικαστικών επιδόσεων, του Νομικού Τμήματος της 
Περιφερειακής Ενότητας.  

391 ΒΙΕΩ7Λ7-ΨΩΦ 

48 

Ανάδειξη μειοδότη και προσωρινή κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του 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, στον 
«ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΟ» υπό την προϋπόθεση ότι θα 
προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 παρ.2, 3 
του Παραρτήματος Β΄ της επαναληπτικής διακήρυξης 

392 ΒΙΕ77Λ7-4ΝΙ 
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1/2013, επί ποινή απαραδέκτου, εντός προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν από την Διεύθυνση Οικονομικών 
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα.  

53 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 29.000 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την κάλυψη 
δαπανών διοργάνωσης εκδηλώσεων (ενοικίαση 
αιθουσών, μικροφωνική-ηχητική κάλυψη, φωτιστική 
κάλυψη, ενοικίαση μηχανημάτων προβολής βίντεο και 
εκτύπωση προγράμματος, προσκλήσεων και αφισών).  

393 ΒΙΕ77Λ7-ΧΔΡ 

54 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.000 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την συμμετοχή της 
Περιφέρειας Αττικής στο 5ο AGRO QUALITY FESTIVAL – 
ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, που θα πραγματοποιηθεί 
στις 4, 5 και 6 Απριλίου 2014 στο Στάδιο Ειρήνης και 
Φιλίας.  

394 ΒΙΕ77Λ7-9ΤΨ 

55 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.000 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την οικονομική 
συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη διοργάνωση της 
12ης Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας Φυσικών Επιστημών 
(παράθεση δείπνου στους συμμετέχοντες μαθητές, 
καθηγητές και διοργανωτές του συνεδρίου), που θα 
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 30.3.14 έως 6.4.14.  

395 ΒΙΕ77Λ7-ΥΛΝ 

56 

Έγκριση όρων του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για 
την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού που απαιτείται 
για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής Πολιτικής, προϋπολογισμού 2.400€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης 
την συνολικά χαμηλότερη τιμή.  

396 
ΒΙΕ77Λ7-276 

 

57 
Επιστροφή ποσού  138,00 € σε δικαιούχους ως 
αχρεωστήτως εισπραχθέντος. 

397 ΒΙΕ77Λ7-ΖΧ3 

58 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 2976/2013 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ για έξοδα 
μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης της δικηγόρου 
κας Ειρήνης Χαλκιαδάκη, για ταξίδι της στη Θεσσαλονίκη 
με σκοπό τη νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας 
Αττικής.  

398 ΒΙΕ77Λ7-ΟΒ4 

59 

Έγκριση πληρωμής  αποζημίωσης βάσει του άρθρου 55 
 του   Π.Δ. 410/1988 στον   πρώην  υπάλληλο   Ι.Δ.Α.Χ.  
κο  ΠΑΝΤΣΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΟ  του  Πέτρου,  λόγω 
συνταξιοδότησης».  

399 ΒΙΕ77Λ7-ΠΛΔ 

60 

Έγκριση πληρωμής  αποζημίωσης βάσει του άρθρου 55 
 του   Π.Δ. 410/1988 στον   πρώην  υπάλληλο   Ι.Δ.Α.Χ.  
κο  ΜΟΥΡΑΤΗ  ΠΑΝΤΕΛΗ του  Νικολάου,  λόγω 
συνταξιοδότησης».  

400 
ΒΙΕ77Λ7-ΛΔΑ 

 

61 

Έγκριση πληρωμής  αποζημίωσης βάσει του άρθρου 55 
 του   Π.Δ. 410/1988 στην   πρώην  υπάλληλο   Ι.Δ.Α.Χ.  
κα  ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του  Ιωάννου  λόγω 
συνταξιοδότησης».  

401 ΒΙΕ77Λ7-ΤΔΟ 

62 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 
35.000,00 ευρώ για το εργο Π.Ε. Κεντρικού τομέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής -   ΚΑΕ  9725.01.016.01 
& Φορεα 01072.  

402 ΒΙΕ77Λ7-77Β 

63 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση 
έκδοσης ΧΕΠ ποσού 20.000,00 ευρώ για προμήθεια 
πετρελαίου κίνησης για τα ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη των 
αντλιοστασίων αρμοδιότητας της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.  

403 ΒΙΕ77Λ7-ΩΞΙ 

64 
Εισήγηση για την υπ΄αρ.. 1 τροποποίηση  
προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.  

404 ΒΙΕ77Λ7-05Ν 
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65 
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 90.788.546,40 
€ έτους 2014 για τα έργα Π.Δ.Ε. των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.  

405 ΒΙΕΩ7Λ7-7ΗΡ 

66 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού 
ύψους €500,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για 
δημοσίευση στον ημερήσιο Τύπο περίληψης διακήρυξης 
ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια  
εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού περιποίησης χώρων 
πρασίνου και πάρκων στα πλαίσια συμμετοχής της 
Περιφέρειας Αττικής στο Πρόγραμμα«Προώθηση της 
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα. 

406 ΒΙΕ77Λ7-ΨΛ7 

67 

Έγκριση των όρων της με αρ. 29 /2013  Διακήρυξης του   
ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ανά ομάδα ειδών, για 
την  προμήθεια εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού 
περιποίησης χώρων πρασίνου και πάρκων στα πλαίσια 
συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο Πρόγραμμα 
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα. 

407 ΒΙΕ77Λ7-Ρ0Χ 

68 
Λύση μίσθωσης του ακινήτου επί των οδών Καλαμακίου, 
Μανδηλαρά και Αμμοχώστου, στον Άλιμο. 

408 ΒΙΕΩ7Λ7-ΜΦΣ 

70 Ορισμός δικηγόρου. 409 ΒΙΕΩ7Λ7-6ΛΠ 

71 Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας. Το θέμα αποσύρθηκε 

2ο ΕΗΔ 

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 106.002,78€ πλέον του Φ.Π.Α.,  με τη 
διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

410 ΒΙΕΟ7Λ7-1Δ2 

3ο ΕΗΔ 

Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 883/2013 απόφασης 
της οικονομικής επιτροπής, για έγκριση δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης ύψους 1.300.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  για προμήθεια πετρελαίου 
θέρμανσης για την θέρμανση των ανοικτών πισίνων και 
του κλειστού καταδυτηρίου των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά. 

411 ΒΙΕΟ7Λ7-2Ν7 

4ο ΕΗΔ 

Λήψη απόφασης για τροποποίηση δρομολογίων του 
Δημοτικού Σχολείου             Μαρκοπούλου Ωρωπού και 
Νηπιαγωγείου Μαρκοπούλου Ωρωπού που εκτελείται με               
ταξί από τον μεταφορέα  Περδικάκη Γεώργιο. 

412 ΒΙΕΩ7Λ7-ΥΙΕ 

5ο ΕΗΔ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την άμεση 
προμήθεια αντιδραστηρίων (ελεύθερου χλωρίου και ph 
για φωτόμετρα HANNA instruments) για εκτέλεση 
δειγματοληψιών υδάτων, για τις ανάγκες της Δ/νσης 
Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, 
προϋπολογισμού 190,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

413 ΒΙΕ77Λ7-ΙΨ0 

6ο ΕΗΔ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.230 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την εκτύπωση 700 
προγραμμάτων και 700 προσκλήσεων στο πλαίσιο της 
διοργάνωσης της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου. 

414 ΒΙΕΩ7Λ7-Ζ7Ο 

7ο ΕΗΔ 

Έγκριση πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του επαναληπτικού 
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 

415 ΒΙΕΒ7Λ7-0ΦΛ 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ενότητας Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, 
προϋπολογισμού 7.380,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
και αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών σε 
επόμενη συνεδρίαση. 

8ο ΕΗΔ 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 
20.000,00 € για έργο Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 

416 ΒΙΕΩ7Λ7-2Θ2 

9ο ΕΗΔ 

Ανάθεση σύμφωνα με την πραγματοποιηθείσα διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης (αριθ. απ. 67/2014 Οικονομικής 
Επιτροπής) επί των όρων της σύμβασης, στην 
ασφαλιστική εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» της 
ασφαλιστικής κάλυψης για ένα (1) έτος των υπηρεσιακών 
οχημάτων (επιβατικών άνω των 1400 cc) των Π.Ε. 
Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής, στην τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς ποσού 14.283,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με δικαίωμα εξάμηνης 
παράτασης της σχετικής σύμβασης. 

417 ΒΙΕ47Λ7-5Ψ0 

10ο ΕΗΔ 

Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ποσού 2.400,00 ευρώ για την 
προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των 
αναγκών των Δ/νσεων Αλιείας, Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής Πολιτικής, Πολιτικής Γης, Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών, που στεγάζονται επί της οδού Φειδιππίδου 31. 

418 ΒΙΕΟ7Λ7-07Ψ 

11ο ΕΗΔ 

Έγκριση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την έκδοση βιβλίου-
λευκώματος «ΑΘΗΝΑ» στην Ελληνική και Αγγλική 
γλώσσα, ενόψει της 6

ης
 Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των 

Περιφερειών και Δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής στις 7 και 8 Μαρτίου 
2014, προϋπολογισμού 67.650 € συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ.    

419 ΒΙΕΒ7Λ7-0ΘΖ 

12ο ΕΗΔ 
Επιστροφή καταβληθέντων τελών μεταβίβασης 
αυτοκινήτων  στον υπάλληλο  της  Περιφέρειας  Αττικής  
ΔΙΑΚΟΧΡΥΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ συνολικού ποσού  225,00€. 

420 ΒΙΕΩ7Λ7-137 

13ο ΕΗΔ 

α) Ανάκληση της υπ’αρ. 2958/2013 απόφασης (με ΑΔΑ: 
ΒΙ6Ζ7Λ7-ΕΜ1) λόγω αδυναμίας προσκόμισης  εγγυητικής 
επιστολής  καλής εκτέλεσης από την πρατηριούχο κα 
Βελιώτη Μαρίνα με την οποία έγινε διαπραγμάτευση για 
προμήθεια καυσίμων 
β) την προμήθεια καυσίμων κίνησης συνολικής αξίας € 
24.600,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από τον 
πρατηριούχο κο Λιβανό Χρήστο με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 
5, παρ.1, εδαφίου γ του ν.4071/2012, του άρθρου 2, 
παρ.13 εδαφίων V & VIII του ν.2286/1995 και  του 
άρθρου 83, παρ.3 εδαφίου δ του ν.2362/1995 για λόγους  
δημοσίου συμφέροντος. 

421 ΒΙΕ47Λ7-Θ5Δ 

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