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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 59ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίαση της, στις 05-11-2014 
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12.00 μ.μ., που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακών 
Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό 
απόφασης από 2240 έως 2281 έτους 2014: 
 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΑΔΑ 

13 

Έγκριση των όρων της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής  για την εκτέλεση των 
νέων δρομολογίων, για την μεταφορά των μαθητών της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. 
Νότιου Τομέα Αθηνών, για το σχολικό έτος 2014-2015. 2240 

7ΨΖ97Λ7-ΛΑΙ 

1o ΕΗΔ 
Διενέργεια διαδικασίας επαναληπτικής διαπραγμάτευσης 
τιμής για το δρομολόγιο Νο 2 μεταφοράς μαθητών του 
Μουσικού Σχολείου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2014-2015. 2241 

63537Λ7-Ο2Ξ 

2ο ΕΗΔ 

Έγκριση του υπ’ αριθμ. 47 Πρακτικού της Επιτροπής 
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των 
διαδικασιών στα πλαίσια της 202856/16-10-2014 
Πρόσκλησης για διαπραγμάτευση τιμής. 2242 

7ΔΣΗ7Λ7-ΖΤ4 
 

3ο ΕΗΔ 

Έγκριση του υπ’ αριθμ. 48 Πρακτικού της Επιτροπής 
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των 
διαδικασιών στα πλαίσια της 202856/16-10-2014 
Πρόσκλησης για διαπραγμάτευση τιμής. 2243 

ΩΨΜΛ7Λ7-ΩΙΡ 

4ο ΕΗΔ 

Α) Λήψη απόφασης  περί  αποδοχής  των  υπ΄  αριθμ. 
1/2014,2/2014,3/2014,4/2014  Πρακτικών  της  Επιτροπής  
της  Π.Ε.Δ.Α., η οποία συγκροτήθηκε  κατά  τα  οριζόμενα 
στην παρ. 4 του δεκάτου εβδόμου άρθρου του Ν.4286 
(ΦΕΚ194/τ.Α΄/19-09-2014), αναφορικά με την υπέρβαση των  
χιλιομετρικών αποστάσεων  της  υπ΄ αριθμ.24001/11-06-
2013 Κ.Υ.Α.  στα  δρομολόγια  μεταφοράς  μαθητών  Α/θμιας 
και Β/θμιας  Εκπαίδευσης Β)Έγκριση προσφυγής στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης για την κάλυψη των  
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας  
Εκπαίδευσης της Π.Ε.Δ.Α.  για το σχολικό έτος 2014-2015. 2244 

ΩΚΚΝ7Λ7-ΨΨΕ 

5ο ΕΗΔ 
Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για μετακίνηση 
εκτός έδρας. 2245 

Ω64Μ7Λ7-ΜΑΙ 

6ο ΕΗΔ 

Έγκριση του αρ. 71 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής σχετικά με τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό 
για την ετήσια συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων 
υπηρεσιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα προϋπολογισμού 
16.000 συμπ. ΦΠΑ (12.000 € για υπηρεσίες και 4.000 € για 
υλικά) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων στον «ΚΩΝ/ΝΟ 
Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΑ», στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς 
ήτοι 4.029,48 € συμπ. ΦΠΑ. 2246 

7ΖΥΤ7Λ7-Τ6Ω 

7ο ΕΗΔ Έγκριση προγραμματισμένων μετακινήσεων εκτός έδρας. 2247 7ΡΕΨ7Λ7-91Φ 
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8ο ΕΗΔ 
Έγκριση α) τροποποίησης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών 
και β) κατάργησης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών. 2248 

ΒΧΨΑ7Λ7-8ΡΗ 

1 
Άσκηση ή μη  αίτησης για την αναίρεση της 749/2014 
απόφασης του 26ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών  που εκδόθηκε επί αιτήσεως της Ζώη Μαρίας. 2249 

Ω6Κ47Λ7-ΗΗΑ 

2 

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.  2250 

6ΞΟΘ7Λ7-Ψ04 

3 

Εκδίκαση της από 08-08-2014 ένστασης της Τεχνικής 
Εταιρείας «ΑΛΣΤΕ Ε.Π.Ε.»  και έγκριση του αποτελέσματος 
του διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ»  
προϋπολογισμού:150.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). 2251 

71ΤΡ7Λ7-9ΟΘ 

4 

Α. Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΣΤΗ Δ. Κ. 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», προϋπολογισμού 800.000,00 Ευρώ (με 
ΦΠΑ), Β.   Κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου στον 
προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού και κλήρωση για την 
ανάδειξη του 2ου και του 3ου μειοδότη του έργου και Γ. 
Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής  για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι 
την υπογραφή της σύμβασης. 2252 

Β2Α07Λ7-ΞΛΜ 
 

5 

Έγκριση του από 09-09-2014 Πρακτικού της Επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης 
με τίτλο «Ακουστικές μετρήσεις και σύνταξη ΕΑΜΥΕ 
Αντιθορυβικών Πετασμάτων για τμήματα της Λεωφ.Κηφισού» 
προϋπολογισμού 36.631,55 € και κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού. 2253 

Ω1Σ57Λ7-Γ96 
 

6 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 600,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την πληρωμή της 
δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο της Περίληψης Διακήρυξης 
Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού. 2254 

7ΚΥ87Λ7-ΡΓ3 
 

7 
Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. για μετακίνηση υπαλλήλων της 
Δ/νσης Ανάπτυξης. 2255 

ΩΠΘΑ7Λ7-89Π 
 

8 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 15.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια ειδών 
γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών 
της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για ένα έτος. 2256 

Ω5ΚΘ7Λ7-ΥΑΞ 

9 

Έγκριση όρων διακήρυξης  για την προμήθεια ειδών 
γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων 
της  ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, καθώς 
και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και του 
Κέντρου Διαφ/σης, Διάγνωσης & Υποστήριξης Γ’ Αθήνας,  
προϋπολογισμού 40.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ 23% . 2257 

7ΞΓΒ7Λ7-ΩΛΞ 
 

10 

Έγκριση όρων διακήρυξης  για την προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής για την κάλυψη των 
αναγκών των Δ/νσεων της  ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, 
καθώς και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και του 
Κέντρου Διαφ/σης, Διάγνωσης & Υποστήριξης Γ’ Αθήνας,  
προϋπολογισμού 8.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ. 2258 

ΒΘ6Λ7Λ7-2ΓΦ 

11 

Έγκριση όρων διακήρυξης  για την προμήθεια  μελανιών, 
toner  και drum για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 
και μηχανών τηλεομοιοτυπίας (fax) για την κάλυψη των 
αναγκών των Δ/νσεων της  ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, 
καθώς και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και του 
Κέντρου Διαφ/σης, Διάγνωσης & Υποστήριξης Γ’ Αθήνας,  
προϋπολογισμού 35.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ 23%. 2259 

ΒΜΕΙ7Λ7-Φ3Ξ 
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12 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, μέρους του 
ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό του έτους 2014, για πληρωμή δικαστικών 
επιμελητών  ποσού 3.798,07 €, για επιδόσεις 2014 της 
Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δυτικού Τομέα 
Αθηνών. 2260 

ΒΘ6Π7Λ7-14Ρ 
 

14 

Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 
συνολικού ποσού Δέκα  Χιλιάδων Ευρώ 10.000,00 €, στο 
όνομα του μονίμου υπαλλήλου ΚΟΣΚΙΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την κάλυψη εξόδων ταχυδρομικών τελών της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της 
Δ/νσης Υγείας, της Δ/νσης Β/θμιας εκπαίδευσης και της 
Δ/νσης Α/θμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής κατά το έτος 2014. 2261 

7ΦΟΝ7Λ7-Ψ12 

15 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 370,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την κάλυψη εξόδων 
φιλοξενίας για τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής 
με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. 2262 

ΨΟΟΥ7Λ7-ΕΤ5 

16 

Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη 
αναδόχου, που θα αναλάβει την προμήθεια γραφικής ύλης 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Διευθύνσεων της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής καθώς και των 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 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 υπ’ αριθμ. 2129/2014 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά από δεύτερο 
άγονο σχετικό διαγωνισμό (αρ. διακήρυξης 09/2014). 2263 

ΩΩΤ27Λ7-8ΤΑ 
 

17 

Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 
συνολικού ποσού οκτώ Χιλιάδων Ευρώ 8.000,00 €, στο 
όνομα του μονίμου υπαλλήλου ΡΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, για την κάλυψη εξόδων ταχυδρομικών τελών 
της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής κατά το έτος 2014. 2264 

7Α117Λ7-ΨΤ4 
 

18 

Α) Ακύρωση της υπ’ αρ. 1305/2014 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης ύψους 200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
για την προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτ. Αττικής και ακύρωση της 
αντίστοιχης με αρ. πρωτ. 125349/21-07-2014 Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και  Β)Έγκριση δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης ύψους 400,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ για την προμήθεια μιας (1) σφραγίδας για τις 
ανάγκες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, δύο (2) σφραγίδων για 
τις ανάγκες της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής, τριών (3) σφραγίδων για τις 
ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών, μίας (1) σφραγίδας 
για τις ανάγκες του Νομικού Γραφείου, δύο (2) σφραγίδων 
για τις ανάγκες του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και 
Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος και δύο (2) σφραγίδων για το 
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής με τη διαδικασία της  Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 2265 

64Ξ77Λ7-Ω2Ψ 

19 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 7.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια και 
τοποθέτηση συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση 2266 

70ΖΣ7Λ7-6Μ8 
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(ABS) σε δύο οχήματα και μία ρυμούλκα της ΠΕΔΑ, στο 
τριαξονικό όχημα μάρκας STAYER με αριθμ. κυκλοφορίας 
ΚΗΟ 4644 και στο τριαξονικό με επικαθήμενο και τριαξονική 
ρυμούλκα μάρκας VOLVO F12 και αρ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 
5476 με τη διαδικασία του Πρόχειρου Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού. 

20 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έκδοση 
Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής συνολικού ποσού 
εκατόν πενήντα Ευρώ 150,00€, στο όνομα της μονίμου 
υπαλλήλου ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για 
την κάλυψη εξόδων για την προμήθεια βιβλίων για τις 
ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής κατά το έτος 2014. 2267 

ΩΝΣΓ7Λ7-ΞΡΕ 

21 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 16.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την απόφραξη και 
καθαρισμό των αποχετευτικών αγωγών και φρεατίων 
ακαθάρτων του δευτερευόντος δικτύου του Θριασίου Πεδίου 
(Δήμος Ελευσίνας, Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Δήμος 
Ασπροπύργου) με τη διαδικασία της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος λόγω του κατεπείγοντος. 2268 

78ΖΦ7Λ7-ΕΕ9 

22 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  
774,00 ευρώ  που αφορά α) στην κάλυψη εξόδων ταξιδιού 
για την συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο στην Ουγγαρία 
ποσού 564,00 ευρώ και β)  στην κάλυψη δαπάνης ημερήσιας 
αποζημίωσης υπαλλήλου, ποσού 210,00 ευρώ, για την 
συμμετοχής της στο εν λόγω συνέδριο. 2269 

Ω5Α57Λ7-2ΙΧ 

23 

Επιστροφή καταβληθέντων τελών μεταβίβασης στους 
δικαιούχους της συνημμένης κατάστασης συνολικού ποσού  
598,00€ λόγω μη πραγματοποιήσεως της μεταβίβασης των 
οχημάτων τους. 2270 

ΩΦΖΚ7Λ7-8Ω2 
 

24 
Επιστροφή ποσού  630,00 €  ως  αχρεωστήτως  
εισπραχθέντος, από παράβολα των Δ/νσεων Ανάπτυξης. 2271 

712Τ7Λ7-Β4Ε 
 

25 
Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ποσού   3.755,58€ 
για την πληρωμή του δικαστικού επιμελητή κ. Ιωάννη  
Τσίκρου . 2272 

7ΤΗ57Λ7-ΣΝΒ 

26 
Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ποσού 4.375,60  € 
για την πληρωμή του δικαστικού επιμελητή κ. Ιωάννη  
Τσίκρου. 2273 

ΩΙΒΡ7Λ7-8Θ6 
 

27 

Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αρ. 
61/2013 σύμβασης για την «Προμήθεια μελανιών-τόνερ 
εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την 
κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής», κατά το 
¼ αυτού ήτοι για 3 μήνες και έως την 20.2.2015. 2274 

6Ω9Ρ7Λ7-Χ0Γ 

28 
Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 
2014. 2275 

7ΜΝ77Λ7-3ΥΜ 

29 
Διάθεση πίστωσης και έγκριση για την πληρωμή δικαστικής 
δαπάνης σύμφωνα με την 2668/2014 απόφαση  του 
Συμβουλίου της Επικράτειας (Τμήμα Στ΄). ποσού 153,33 €. 2276 

ΒΥΕΞ7Λ7-1ΚΧ 

30 

Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την πληρωμή 
δικαστικής δαπάνης 7.804,25 €, σύμφωνα με την 1313/2014  
απόφαση  του Ειρηνοδικείου Αθηνών  επ’ ονόματι της Ρίκου 
Ανθίππης του Ιωάννη. 2277 

7Σ287Λ7-ΝΧΛ 

31 
Έγκριση και διάθεση δαπάνης € 264,45 για την επείγουσα 
επισκευή του ΚΗΙ-7077 υπηρεσιακού οχήματος. 2278 

ΩΩΚ57Λ7-ΔΜΕ 

32 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 8.790,00€  
για την έκδοση ΧΕΠ στο όνομα υπαλλήλου της Δ/νσης 
Οικονομικών για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των 
υπηρεσιακών οχημάτων της ΠΕΑΑ και ορισμός υπολόγου » 2279 

ΩΓ1Ν7Λ7-09Ζ 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

CPV:22453000-0. 

33 

 Διαπραγμάτευση για προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης 
και πετρελαίου θέρμανσης  από τον  προμηθευτή με το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, κατά τα οριζόμενα από τις 
διατάξεις του άρθρου 22 του π.δ.118/2007 και της 
παραγράφου 13, του άρθρου 2 του ν.2286/1995 και 
σύμφωνα με την 2839/2013 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, μετά και από δεύτερο άγονο σχετικό διαγωνισμό 
(11/2014). 2280 

7ΘΖΟ7Λ7-ΠΥΞ 

34 

Έγκριση των όρων της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για νέα δρομολόγια 
μεταφοράς μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α., τα οποία παρέμειναν 
αδιάθετα μετά  την οικ. 202856/16-10-14 πρόσκληση 
διαπραγμάτευσης τιμής. 

Το θέμα αποσύρθηκε 

35 

Έγκριση του υπ’ αριθμ. 45 Πρακτικού της Επιτροπής 
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των 
διαδικασιών στα πλαίσια της 202856/16-10-2014 
Πρόσκλησης για διαπραγμάτευση τιμής. 

Το θέμα αποσύρθηκε 

9ο ΕΗΔ 

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων των δύο ομάδων του 
επαναληπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών για τη 
συνδιοργάνωση με τον ΣΕΓΑΣ του Κλασικού Μαραθωνίου 
Αθηνών 2014, συνολικού προϋπολογισμού 41.500,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.,  Δ/ξη 19/2014. 2281 

Ψ47Λ7Λ7-Ψ9Τ 

10ο ΕΗΔ  

Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης τιμής για νέα 
δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α., τα οποία δεν 
καλύφθηκαν κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης στις 20-
10-2014. 2282 

6ΣΖΡ7Λ7-872 

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

 
 
 

 Χρήστος Καραμάνος 

http://www.patt.gov.gr/

