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Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίαση της, στις 22-12-2014 
ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.15 µ.µ., που πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακών 
Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), συζήτησε τα παρακάτω θέµατα, που έλαβαν 
αριθµό απόφασης από  2623 έως 2673 έτους 2014: 
 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. Α∆Α 

1Ο ΕΗ∆ 

Λήψη απόφασης  περί  αποδοχής  του  υπ. αρ. 127/16-
12-2014 πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών και ∆ιαδικασιών 
∆ιαπραγµάτευσης της Π.Ε.∆.Α. 2623 

ΩΗΒΘ7Λ7-ΟΧ5 

2Ο ΕΗ∆  

Λήψη απόφασης  περί  αποδοχής  του  υπ΄  αριθµ. 8/2014  
Πρακτικού  της  Επιτροπής  της  Π.Ε.∆.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.  σε  
δροµολόγιο µεταφοράς  µαθητών Β/µιας  Εκπαίδευσης 
του ∆ήµου Μεγαρέων. 2624 

6Ω0Β7Λ7-24Β 

3Ο ΕΗ∆  

Έγκριση διενέργειας διαπραγµάτευσης τιµής για την 
ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια ελαστικών για τις 
ανάγκες εφτά (7) υπηρεσιακών οχηµάτων και δύο (2) 
φορτηγών χωµατουργικών εργασιών της Π.Ε. ∆υτ. 
Αττικής, κατά τα οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 
22 του Π.∆. 118/2007 και της παρ. 13 του άρθρου 2 του 
Ν. 2285/1995 και σύµφωνα µε την 2613/2014 (Α∆Α: 
6ΗΦΘ7Λ7-578) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
µετά από δεύτερο άγονο σχετικό διαγωνισµό (αρ. 
διακήρυξης οικ. 231643/24-11-2014). 2625 

6ΕΜΕ7Λ7-Κ1Κ 

4Ο ΕΗ∆ 

Αποσφράγιση των προσφορών που κατατέθηκαν για την 
προµήθεια µιας (1) σφραγίδας για τις ανάγκες της 
∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης, δύο (2) σφραγίδων για τις 
ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Υγειονοµικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής, τριών (3) σφραγίδων για τις 
ανάγκες της ∆ιεύθυνσης 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 
τις ανάγκες του  Γραφείου, συνολικού προϋπολογισµού 
400,00€, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 2626 

Ω4∆Ψ7Λ7-ΓΟΒ 

5Ο ΕΗ∆ Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 
88.730,00 ευρώ  για έργα ενταγµένα  στον π/υ της 2627 

7ΑΑΞ7Λ7-ΒΦΨ 
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Περιφέρειας Αττικής . 

6Ο ΕΗ∆ 

Επιστροφή    ποσού  1.282,28  €   στον  κρατικό  
προϋπολογισµό  ΚΑΕ 3245 (επιστροφές  
χρηµατοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων ) . 2628 

72ΦΡ7Λ7-4ΗΑ 

7Ο ΕΗ∆ ∆ιάθεση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων που 
βαρύνουν τον προϋπολογισµό έτους 2015. 2629 

ΩΝΙΨ7Λ7-ΤΨΤ 

8Ο ΕΗ∆ 

Παράταση της ηµεροµηνίας λήξης του υπ΄αριθµ. 89/2014 
Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής (Χ.Ε.Π.)», που 
αφορά στην προµήθεια προπληρωµένης κάρτας 
γραµµατοσήµανσης από τα  ΕΛΤΑ 2630 

703Σ7Λ7-ΟΙ5 

14 

Παράταση της ηµεροµηνίας λήξης του υπ’ αρίθµ. 
637/2014 Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής, που 
αφορά στην προµήθεια προπληρωµένης κάρτας 
γραµµατοσήµανσης από τα ΕΛΤΑ. 2631 

7ΙΙΦ7Λ7-Υ42 

27 

Α) Έγκριση του από 2-10-2014 (3ου) Πρακτικού ελέγχου 
και αποδοχής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών 
του µειοδότη του διαγωνισµού της Παροχής Υπηρεσιών: 
«ΣΗΜ-07/13: Συντήρηση αντλιοστασίων αρµοδιότητας 
∆.Κ.Ε.Σ.Ο.», προϋπολογισµού: 850.000,00 € (µε ΦΠΑ), 
που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 6 και στην 
παρ. 6 του άρθρου 19 του Π.∆ 118/2007.2 Οριστική 
κατακύρωση της υπό δηµοπράτηση Παροχής Υπηρεσιών 
στην Κ/ξία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. » µε τελική δαπάνη 
779.255,43 € µε Φ.Π.Α. (από αναβολή) 
 2632 

776Μ7Λ7-Ε∆Ζ 

28 

Α) Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Μειοδοτικού  
διαγωνισµού για την προµήθεια υλικών άρσης 
επικινδυνότητας οδοστρωµάτων του τµ. Συντήρησης 
Οδοποιίας της ∆ΚΕΣΟ προϋπολογισµού 61.500,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, (υποέργο στο έργο µε 
κωδικό 2014ΕΠ58500065 και τίτλο «Σ04/13:Συντήρηση 
στηθαίων ασφαλείας σε περιοχές αρµοδιότητας ∆ΚΕΣΟ 
π.κ. 2012ΕΠ08500180» β) Έγκριση όρων ∆ιακήρυξης γ) 
Εξουσιοδότηση διενέργειας διαγωνισµού από την 
∆ιεύθυνση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας 
(∆ΚΕΣΟ) δ). Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης για την 
Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. 2633 

Ω9Γ57Λ7-Μ5Ρ 

1 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 
20.295,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για το 
πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών έτους 2015, 
στους δήµους της  Π.Ε. ∆υτικού Τοµέα Αθηνών  Το θέμα αποσύρεται 

2 Έγκριση σκοπιµότητας διενέργειας νέων διαγωνισµών 
µίσθωσης ακινήτων (από αναβολή) 2634 

ΩΟΡ27Λ7-ΓΝ9 

3 

Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση 
Μηχανηµάτων και Προσωπικού για την αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών από πληµµύρες στις 08-09/12/2014 
στον Πόρο, χωρικής  αρµοδιότητας Π.Ε. Νήσων 2635 

7ΥΘΞ7Λ7-ΓΣΑ 

4 

Έγκριση δαπάνης για τη διάθεση µηχανήµατος έργου, 
αντλητικών συγκροτηµάτων και προσωπικού για την 
αντιµετώπιση πληµµυρικού φαινοµένου στον 
Ασπρόπυργο την 12/12/2014 2636 

7Τ3Τ7Λ7-ΨΧΜ 

5 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για κοπή 
δέντρων στο Πεδίο Άρεως 12 και 13/12/2014. 2637 

ΩΠΩΣ7Λ7-Θ6Φ 

6 α) Έγκριση της ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ιαδικασίας του 
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 19 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΠΟΡΤΟ 2638 

63ΤΞ7Λ7-ΒΩΘ 
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ΡΑΦΤΗ (8ΧΛΜ)», προϋπολογισµού 450.000,00€ (µε τα 
απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) β) Την 
αποστολή της Περίληψης ∆ιακήρυξης για δηµοσίευση στο 
ΦΕΚ και στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις 
ισχύουσες διατάξεις και γ) Έγκριση της σύστασης 
επιτροπής διαγωνισµού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 
19 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (8ΧΛΜ)» 

7 
∆ιάθεση πιστώσεων και έγκριση σταθερών, διαρκούς ή 
περιοδικού χαρακτήρα δαπανών,  περιφερειακών 
ενοτήτων Αθηνών προϋπολογισµού 2015 2639 

6ΥΜΡ7Λ7-Ψ1Χ 

8 

∆ιάθεση πιστώσεων και έγκριση δαπανών έργων 
προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων πληρωτέων από το 
περιφερειακό ταµείο ανάπτυξης της περιφέρειας αττικής  
προϋπολογισµού 2015 2640 

6Ρ∆Χ7Λ7-018 

9 
∆ιάθεση πιστώσεων και έγκριση σταθερών, διαρκούς ή 
περιοδικού χαρακτήρα δαπανών, προϋπολογισµού οικ. 
Έτους 2015 2641 

6Μ1Ν7Λ7-Ζ96 

10 Ακύρωση της υπ΄ αριθµ. 2034/2014 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής 2642 

74Β27Λ7-8Κ6 

11 

Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης ποσού 
150.000,00€ (εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ) 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%, για την  εκτέλεση των 
νέων δροµολογίων για την µεταφορά µαθητών της ∆/νσης 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου Τοµέα, για το σχολικό έτος 2014-2015, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του 17ου άρθρου του Ν 4286/2014 (ΦΕΚ 
194/τ.Α΄/19-9-2014), προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 2643 

7ΛΖΑ7Λ7-ΒΞΞ 

12 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού 
ποσού 289,05€ (διακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και πέντε 
λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την προµήθεια 
ανταλλακτικών και τις εργασίες συντήρησης του 
τηλεφωνικού κέντρου που βρίσκεται στο γραφείο του 
Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου 
Τοµέα Αθηνών 2644 

7ΛΣΒ7Λ7-ΤΞ0 

13 
Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλων αχρεωστήτως 
καταβληθέντων της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης  της Π.Ε.  
Βορείου Τοµέα Αθηνών. 2645 

ΩΤΦΖ7Λ7-ΕΕ6 

15 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 500,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την προµήθεια 
ηµεροδεικτών και ηµερολογίων έτους 2015 για τις ανάγκες 
των ∆ιευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. 
Αττικής καθώς και της Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης 
∆υτ. Αττικής µε τη διαδικασία της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2646 

ΩΟΡΚ7Λ7-ΕΣ1 

16 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 600,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την προµήθεια 300 
λίτρων υγρού αζώτου έτους 2015 για τις ανάγκες της 
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής, µε τη διαδικασία 
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2647 

Ψ0Ν77Λ7-Α7Φ 

17 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθµ. 57/2014 
πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών 
διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή 
ενός (1) φωτοτυπικού µηχανήµατος τύπου XEROX 5230 
της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α, ενός 2648 

ΨΧΓ67Λ7-ΘΑΠ 
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(1) φωτοτυπικού  µηχανήµατος  τύπου GESTETNER 
DSm632 (Alficio) της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, καθώς και ενός (1) 
φωτοτυπικού µηχανήµατος τύπου REX ROTERY MP 
2000 της  ∆/νσης Οικονοµικών Π.Ε.Α.Α. 

18 

Έγκριση του υπ’ αριθµ. 58 Πρακτικού της Επιτροπής 
Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και 
των διαδικασιών στα πλαίσια των 231081/21-11-2014 και 
232300/24-11-2014 Προσκλήσεων για διαπραγµάτευση 
τιµής. 2649 

ΩΝΓ27Λ7-7ΨΚ 

19 

Έγκριση του υπ’ αριθµ. 59 Πρακτικού της Επιτροπής 
Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και 
των διαδικασιών στα πλαίσια της 232300/24-11-2014 
Πρόσκλησης για διαπραγµάτευση τιµής. 2650 

ΨΠΙΕ7Λ7-7ΨΚ 

20 

Έγκριση του υπ’ αριθµ. 60 Πρακτικού της Επιτροπής 
Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και 
των διαδικασιών στα πλαίσια της 237015/02-12-2014 
Πρόσκλησης για διαπραγµάτευση τιµής. 2651 

ΨΝΠΙ7Λ7-ΠΥ0 

21 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του αρ. 1/2014 Πρακτικού 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής αναφορικά µε τον Πρόχειρο 
Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την προµήθεια ειδών 
καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής για ένα έτος, συνολικού 
προϋπολογισµού 8.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. καθώς και λήψη απόφασης για µαταίωση και 
επανάληψη του διαγωνισµού 2652 

66ΛΖ7Λ7-ΟΝΞ 

22 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του αρ. 1/2014 Πρακτικού 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής αναφορικά µε την Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συµµετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύµβασης µε διαπραγµάτευση για την παροχή 
υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης του 
τηλεφωνικού κέντρου AVAYA που είναι εγκατεστηµένο 
στο κτίριο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 2 & 
Τσαµαδού, στον Πειραιά, όπου στεγάζονται υπηρεσίες της 
Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού 
προϋπολογισµού 4.305,00€ συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. καθώς και λήψη απόφασης για οριστική µαταίωση 
του διαγωνισµού 2653 

Ω3ΧΕ7Λ7-6ΘΠ 

23 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων Οικ. Έτους 2015 2654 

Ω8Κ47Λ7-Μ6Λ 

24 Έγκριση προγραµµατισµένης µετακίνησης εκτός έδρας 2655 73ΝΞ7Λ7-ΑΥΣ 

25 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Π.Ε. Νοτίου 
Τοµέα για το οικονοµικό έτος 2014 2656 

63957Λ7-ΧΝΜ 

26 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Π.Ε. Νοτίου 
Τοµέα για το οικονοµικό έτος 2015 2657 

ΨΗ7Π7Λ7-2Ν0 

29 

Σύσταση ειδικής επιτροπής ελέγχου και πιστοποίησης των 
εργασιών της παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισµός 
ρεµάτων Κεντρικού Τοµέα, Βόρειου Τοµέα, ∆υτικού Τοµέα 
και Νότιου Τοµέα Αθήνας», προϋπολογισµού 
1.000.000,00 Ευρώ (µε το ΦΠΑ) (από απόσυρση) 2658 

ΩΗΙΙ7Λ7-Γ1Κ 

30 

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. (από αναβολή) 2659 

6ΚΒΕ7Λ7-9ΟΤ 
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Έγκριση πρακτικών του διαγωνισµού του έργου: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου-αποκατάσταση ζηµιών ∆ήµου 
Αιγάλεω», προϋπολογισµού 500.000,00 Ευρώ (µε ΦΠΑ). 
2. Την κατακύρωση του διαγωνισµού του έργου στον 
προσωρινό µειοδότη του διαγωνισµού 3. Εξουσιοδότηση 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για 
τη συνέχιση της διαδικασίας µέχρι την υπογραφή της 
σύµβασης 2660 

6Κ467Λ7-ΗΙΦ 

32 

Α) Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του διαγωνισµού 
του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», µε 
προϋπολογισµό 8.000.000,00 € (µε το ΦΠΑ). Β) 
Εξουσιοδότηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής  για τη συνέχιση της διαδικασίας 
µέχρι την υπογραφή της σύµβασης 2661 

96ΧΛ7Λ7-ΠΦΜ 

33 

Α) Έγκριση πρακτικών του διαγωνισµού του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ»,, προϋπολογισµού 
500.000,00 Ευρώ (µε ΦΠΑ). Β) Την κλήρωση για την 
ανάδειξη µειοδότη και την κατακύρωση του διαγωνισµού 
του έργου. Γ) Εξουσιοδότηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Αττικής  για τη συνέχιση της 
διαδικασίας µέχρι την υπογραφή της σύµβασης 2662 

Ψ∆877Λ7-ΖΘΝ 

34 

Έγκριση 1) Νέου σχεδίου ∆ιακήρυξης 2) Νέου σχεδίου 
περίληψης διακήρυξης 3) Αποστολή της περίληψης 
∆ιακήρυξης στο ΦΕΚ και στις Εφηµερίδες για το έργο 
«Ανακατασκευή Λ. Παπάγου και Γ. Ζωγράφου του ∆ήµου 
Ζωγράφου», προϋπολογισµού 800.000,00 Ευρώ (µε 
ΦΠΑ) 2663 

6ΞΩΛ7Λ7-ΜΗΣ 

35 

Έγκριση 1) Νέου σχεδίου ∆ιακήρυξης 2) Νέου σχεδίου 
περίληψης διακήρυξης 3) Αποστολή της περίληψης 
∆ιακήρυξης στο ΦΕΚ και στις Εφηµερίδες για το έργο 
«Ασφαλτόστρωση της Λ. Ελευθερίας (Λ. Αµφιθέας) του 
∆ήµου Αλίµου», προϋπολογισµού 350.000,00 Ευρώ (µε 
ΦΠΑ) 2664 

6ΣΖΝ7Λ7-ΞΛΟ 

36 
Έγκριση & διάθεση δαπάνης € 982,00 για την επείγουσα 
επισκευή του ΜΕ-ΙΧ 122893 καδοφόρου µηχανήµατος 
έργου της ∆ΕΣΕ.  2665 

6ΣΠ87Λ7-7ΥΧ 

37 

Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης € 10.000,00 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την προµήθεια 
γραφικής ύλης προκειµένου να καλυφθούν οι άµεσες 
ανάγκες των ∆/νσεων του Κεντρικού Τοµέα της 
Περιφέρειας Αττικής. 2666 

6Μ667Λ7-1Κ0 

38 

Έγκριση κατάρτισης Μητρώου Εργοληπτών (εταιριών - 
φυσικών προσώπων) για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών από πληµµύρες στην περιοχή ευθύνης 
Περιφέρειας Αττικής για το χρονικό διάστηµα από 
01/01/2015 έως 31/12/2015 µε την διαδικασία 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και έγκριση της 
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  2667 

ΨΙΥΦ7Λ7-427 

39 

Έγκριση όρων του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την ασφαλιστική κάλυψη και οδική βοήθεια των 
υπηρεσιακών οχηµάτων των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, 
Νότιου και ∆υτικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής, 
προϋπολογισµού 50.000€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 
µε κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαµηλότερη τιµή.  2668 

Ψ8ΧΗ7Λ7-Ι22 
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Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού 
ποσού 500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για 
δηµοσίευση σε οικονοµικές εφηµερίδες, περίληψης της 
διακήρυξης του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ασφαλιστική κάλυψη και οδική βοήθεια των υπηρεσιακών 
οχηµάτων των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και 
∆υτικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισµού 
50.000€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη συνολικά χαµηλότερη τιµή.  2669 

ΨΑ3Β7Λ7-1ΡΚ 

41 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 
70.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 79.665,00€συµπ. 
Φ.Π.Α.) για την προµήθεια χιλίων πεντακοσίων (1.500) 
τόνων αντιπαγετικού άλατος για την αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών από τυχόν παρατεταµένη κακοκαιρία 
κατά τη χειµερινή περίοδο 2014-2015. 2670 

Ω4∆Ρ7Λ7-Υ97 

42 
Παράταση απόδοσης ως τις 31-01-2015 του ΧΕΠ 
1276/Κ/14 που εκδόθηκε  επ’ονόµατι Κωστοπούλου 
Στυλιανής. 2671 

ΩΦΜ97Λ7-ΣΡΥ 

43 Παράταση απόδοσης ως τις 31-01-2015 του ΧΕΠ 
854/Κ/14 που εκδόθηκε επ’ονόµατι Ροπόδη Κων/νου. 2672 

6Τ5Σ7Λ7-ΚΣΩ 

44 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 7.000,00€ για 
έκδοση ΧΕΠ για κάλυψη µικροδαπανών του τµήµατος 
∆ηµοσίων Σχέσεων. Το θέμα αποσύρεται  

9ο ΕΗ∆  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού € 
59.655,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την 
προµήθεια-ενσωµάτωση εξαρτηµάτων εξοπλισµού για την 
λειτουργική αποκατάσταση πέντε (5) παιδικών χαρών 
αρµοδιότητας Περιφέρειας Αττικής. 2673 

Ω5Θ87Λ7-2ΟΘ 

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

 
 
 

 Χρήστος Καραµάνος 
 


