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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίαση της, στις 04-02-2015 
ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.µ., που πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακών 
Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), συζήτησε τα παρακάτω θέµατα, που έλαβαν 
αριθµό απόφασης από 188  έως  253  έτους 2015: 
 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
Α∆Α 

1ο ΕΗ∆ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού 635,00€ 
(εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ, για την αλλαγή ελαστικών των υπηρεσιακών 
οχηµάτων µάρκας KIA CERATO 1591 κυβικών µε 
αρ.κυκλ.ΚΗΙ9655 και ΚΗΙ 3059 µάρκας MITSUBISHI 
CARISMA 1597  κυβικών, τα οποία χρησιµοποιούνται από 
το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών. 

188 78ΒΤ7Λ7-2∆7 

2ο ΕΗ∆ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού 
1.154,19€ (χιλίων εκατόν πενηντατεσσάρων  ευρώ και 
δεκαεννέα λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την 
επισκευή των υπηρεσιακών οχηµάτων µάρκας KIA 
CERATO 1591 κυβικών µε αρ.κυκλ.ΚΗΙ9655 και ΚΗΙ 3059 
µάρκας MITSUBISHI CARISMA 1597 κυβικών, τα οποία 
χρησιµοποιεί το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών. 

189 7Β7Β7Λ7-ΘΙΕ 

3ο ΕΗ∆ 
Έγκριση τροποποίησης συµβάσεων µεταφοράς µαθητών 
σύµφωνα µε τo υπ’αρ. πρωτ. 20418/29-01-2015 έγγραφο 
της ∆/νσης Παιδείας. 

190 6Β277Λ7-ΝΦΟ 

4ο  ΕΗ∆  

Απολογισµός διάθεσης µηχανηµάτων και προσωπικού για 
την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από πτώσεις 
δένδρων στις 7 και 8 Ιανουαριου 2015 στο Πεδίο του 
Αρεως αρµοδιότητας περιφέρειας Αττικής. 

191 7ΧΩ27Λ7-Ν9∆ 

5ο ΕΗ∆ 
 

Έγκριση των όρων της πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης τιµής για 
την κάλυψη των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής του ∆ήµου 
Μεγαρέων και του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το 
σχολικό έτος 2014-2015 (CPV 60130000-8 «Υπηρεσίες 
ειδικών οδικών µεταφορών επιβατών») 

192 64ΜΥ7Λ7-ΒΛΡ 

6ο  ΕΗ∆  

Έγκριση των όρων της πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης τιµής  για 
την εκτέλεση νέου δροµολογίου µεταφοράς µαθητών του 
ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω, για το σχολικό έτος 2014-2015. (CPV 
60130000-8 «Υπηρεσίες ειδικών οδικών µεταφορών 

193 7ΥΖΥ7Λ7-6ΤΑ 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

επιβατών»). 

7ο ΕΗ∆  
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων Οικ. Έτους 2015. 

194 71ΥΜ7Λ7-∆ΘΦ 

8ο ΕΗ∆  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 
6.150,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την 
διακίνηση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας «επί 
αποδείξει», των ∆/νσεων που στεγάζονται στη Λ. Συγγρού 
15-17 και Λ. Συγγρού 80-88 πλην αυτών που έχουν 
µηχανές γραµµατοσήµανσης ή έχουν εκδώσει ΧΕΠ για τη 
διακίνηση της αλληλογραφίας τους , για ένα (1) έτος. 

195 7Ω9Τ7Λ7-ΓΙΞ 

9ο ΕΗ∆  

Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού € 50,00 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την προµήθεια 
αποκωδικοποιητή για τηλεόραση παλαιού τύπου που 
βρίσκεται στο γραφείο της Εντεταλµένης Περιφερειακής 
Συµβούλου σε θέµατα Πολιτικής Προστασίας.   

196 Ω4ΥΗ7Λ7-ΧΘΦ 

10ο ΕΗ∆  

Έγκριση αποδοχής της ∆ωρεάς ποσότητας ελαιόλαδου κι 
Έγκριση ∆απάνης Μεταφοράς του σε αποθήκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και της 
Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής. 

197 ΩΠΝΟ7Λ7-ΣΨ5 

11ο ΕΗ∆ Έγκριση προγραµµατισµένης µετακίνησης εκτός έδρας. 198 7Χ∆Υ7Λ7-ΣΦΒ 

12ο ΕΗ∆  Ορισµός δικηγόρου 199 Ω79Ξ7Λ7-ΑΡ4 

1 

Άσκηση ενδίκου µέσου στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Αθηνών. 

200 
Ω5ΥΧ7Λ7-2Ο2 

 

2 

Εισήγηση περί εκτέλεσης της υπ΄αριθµ 725/2014 διαταγής 
απόδοσης µισθίου του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών κατά Ευάγγελου Κεντιστού. 

201 ΩΠΖΤ7Λ7-Υ0Λ 

3 

Έγκριση ασκήσεως εφέσεως κατά των υπ αριθ 
Α2896/2014 και Α2897/2014 αποφάσεων του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πειραιά (4ο Τριµελές) 

202 
7ΜΓΛ7Λ7-ΧΗΗ 

 

4 

Α) Έγκριση πρακτικού και αποτελέσµατος 2ου σταδίου 
του διαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών: «ΣΗΜ-2/14: 
Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων 
φωτεινής σηµατοδότησης Ν. Αττικής», προϋπολογισµού 
2.500.000,00€ και Β) Εξουσιοδότηση της ∆ιεύθυνσης 
Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (∆9) για τη συνέχιση 
της διαδικασίας του διαγωνισµού, µέχρι την υπογραφή της 
σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών του θέµατος. ΑΠΟ 
ΑΝΑΒΟΛΗ  

203 ΩΜΩ47Λ7-Κ9Υ 

5 

Α) Έγκριση πρακτικού, και κατακύρωση αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση και αποκατάσταση 
οδοστρωµάτων, οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης 
στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας Περιφέρειας Αττικής», 
συνολικού προϋπολογισµού 4.600.000,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και Β) Εξουσιοδότηση 
της ∆ιεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (∆9) 
για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού µέχρι 
την υπογραφή της σύµβασης του έργου. 

204 7ΦΣΕ7Λ7-86Β 

6 

Έγκριση παράτασης της τµηµατικής προθεσµίας 
περαίωσης εργασιών του έργου  «Φωτισµός υπόγειας 
διάβασης οδού Χαµοστέρνας κάτω από την οδό 
Πειραιώς» συνολικού προϋπολογισµού 500.000,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), αναδόχου «ΒΙΟΛΙΑΠ  
Α.Τ.Ε.Β.Ε.». 

205 6ΞΩΘ7Λ7-ΘΡΣ 

7 

Έγκριση της αύξησης της δαπάνης της αρχικής σύµβασης 
λόγω αναθεώρησης όπως περιλαµβάνεται στον 1ο ΑΠΕ 
(Τελικό Τακτοποιητικό) του έργου: «Εργασίες συντήρησης, 
επέκτασης υφιστάµενου δικτύου οµβρίων και 

206 6ΕΦΛ7Λ7-Β4Ψ 
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αποκατάστασης ζηµιών από πληµµύρες σε ∆ήµους της 
Περιφέρειας Αττικής, Εργολαβία ΙΙ » ΑΠ 70/09 
προϋπολογισµού 698.411,00 € (µε τον Φ.Π.Α.), αναδόχου 
«ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ». 

8 

Λήψη απόφασης για έγκριση αύξησης δαπάνης της 
εγκεκριµένης συµβατικής δαπάνης, όπως περιλαµβάνεται 
στο 2ο Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 
‘‘Ολοκλήρωση ∆υτικής Περιφερειακής Αιγάλεω, τµήµατα 
και εκατέρωθεν δίκτυα’’, αναδόχου “Κ/Ξ ∆ΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. – 
ΙΛΙΟΝ ΕΛΛ.ΚΑΤ. Α.Τ.Ε.” κατά 1.045.000,00€, λόγω 
αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 

207 
6ΩΟ57Λ7-Α3Ζ 

 

9 

Α) Έγκριση πρακτικών του διαγωνισµού του έργου 
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ", 
µε προϋπολογισµό 700.000,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), Β)  Kατακύρωση του διαγωνισµού του έργου 
στον προσωρινό µειοδότη του διαγωνισµού κατόπιν 
κλήρωσης και Γ) 3. Εξουσιοδότηση της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής  για τη συνέχιση της 
διαδικασίας µέχρι την υπογραφή της σύµβασης. 

208 70ΞΨ7Λ7-ΚΡΦ 

10 

Α) Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του διαγωνισµού 
του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ Ο∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», µε 
προϋπολογισµό 800.000,00 € (µε το ΦΠΑ) και Β) 
Εξουσιοδότηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής  για τη συνέχιση της διαδικασίας 
µέχρι την υπογραφή της σύµβασης. 

209 6ΡΓΠ7Λ7-Ρ97 

11 

Παράταση Φιλοξενίας του Κέντρου Επιχειρηµατική 
Υποστήριξης στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Αττικής 
στο κτίριο επί της Ιεράς Οδού 84. 

210 
72627Λ7-ΜΓΗ 

 

12 

Συγκρότηση Γνωµοδοτικών Επιτροπών της Π.Ε. Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής. 

211 7ΞΠΤ7Λ7-Θ53 

13 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του αρ. 1/2015 Πρακτικού 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής αναφορικά µε τον Πρόχειρο 
Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την προµήθεια ειδών 
καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών της Π.E. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για 
ένα έτος, συνολικού προϋπολογισµού 8.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 

212 6Β1Ζ7Λ7-ΞΧΡ 

14 

Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. για µετακίνηση υπαλλήλων της 
∆/νσης Ανάπτυξης. 

213 7ΩΣΟ7Λ7-463 

15 

Ακύρωση δροµολογίου Νο 7 µεταφοράς µαθητών Ειδικού 
∆ηµοτικού Σχολείου Αυτιστικών Πειραιά της Π.Ε. Πειραιά. 

214 786Η7Λ7-938 

16 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 800,00 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την προµήθεια 
δέκα (10) δάφνινων στεφανιών για τον εορτασµό των 
εθνικών επετείων του 2015 της Π.Ε. Πειραιά (25ης 
Μαρτίου και 28ης  Οκτωβρίου) 

215 7∆ΡΦ7Λ7-ΥΥΓ 

17 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 56,85€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και απευθείας ανάθεση 
στα Ελληνικά Ταχυδροµεία Κατάστηµα Ελευσίνας για τη 
Μίσθωση Γραµµατοθυρίδας για την κάλυψη των αναγκών 
της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτ. Αττικής. 

216 7ΒΠΝ7Λ7-3Υ9 

18 

Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης  1.200,00 € για 
δαπάνη επιστροφής ισόποσου ποσού στον Α. 
ΜΟΥΣΤΑΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. από λάθος κατάθεση σε 
λογαριασµό της ΠΕ∆Α. 

217 6ΞΑ87Λ7-ΛΘΖ 

19 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 500,00€ 218 ΩΤΒΥ7Λ7-ΩΟΩ 
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συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την προµήθεια 
δεκαέξι (16) µνηµών τυχαίας προσπέλασης (RAM) για 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για τις ανάγκες της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Π.Ε.  ∆υτ. Αττικής, µε τη 
διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

20 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 40,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και απευθείας ανάθεση 
στην εταιρεία Αφοι ΧΡ. ΡΟΥΤΗ Ο.Ε. για την προµήθεια 
ενός αφαλού εξωτερικής πόρτας και πέντε (5) αντικλειδιών 
για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Αρχείου της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής. 

219 7Ζ7Λ7Λ7-3ΕΙ 

21 

Συγκρότηση: α) Επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών 
διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α. έτους 2015 αποτελούµενη 
από τρία µέλη, β) Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της 
Π.Ε.Α.Α. του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και 
προσφυγών του Ν.3886/2010, αποτελούµενη από τρία 
µέλη, της Π.Ε.Α.Α, για το έτος 2015 και γ) Τριµελούς 
επιτροπή παραλαβής της Π.Ε.Α.Α. έτους 2015» 

220 6Ψ9Ρ7Λ7-7ΞΑ 

22 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 230,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α, για την επείγουσα επισκευή 
τριών (3) κλιµατιστικών µηχανηµάτων για το Γραφείο του 
Αντιπεριφερειάρχη και δύο (2) κλιµατιστικών 
µηχανηµάτων του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της 
Π.Ε.Α.Α, µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.» 

221 6ΟΗΡ7Λ7-Η2Λ 

23 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους  
101.500,00€ που θα βαρύνει τις πιστώσεις  του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Α.Α. οικ. 
έτος 2015 (διάκριση ΚΑΕ σε 01)» 

222 6ΨΛ47Λ7-ΘΒΙ 

24 

 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 4.000,00 
€ που θα βαρύνει τις πιστώσεις του       
προϋπολογισµού) οικ. έτος 2015  της Περιφέρειας Αττικής 
– Π.Ε.Α.Α. παρελθόντων ετών          (διάκριση ΚΑΕ σε 
02)»           

223 ΩΠΞΠ7Λ7-Η4Υ 

25 

Έγκριση όρων του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την προµήθεια εξοπλισµού τεσσάρων κέντρων 
ελέγχου της νόσου του καταρροϊκού πυρετού στην 
Περιφέρεια Αττικής, προϋπολογισµού 30.522,95€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  

224 69ΟΥ7Λ7-Υ∆Χ 

26 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 
56.580,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την 
προµήθεια υλικών απαραίτητων για την αποκατάσταση 
βλαβών, την κάλυψη πρόσθετων αναγκών στις υποδοµές 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την εγκατάσταση των 
ανωτέρω υλικών αντίστοιχα. (αποσύρθηκε από τη 
συνεδρίαση της 14ης /1/2015)  

225 7ΨΘ97Λ7-89Μ 

27 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 4.400,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την αντικατάσταση των 
σωληνώσεων του καλοριφέρ και τον καθαρισµό του 
λέβητα στο Κέντρο Αποχιονισµού (Κ∆Α) Καπανδριτίου της 
∆ΕΣΕ  

226 6ΗΠΑ7Λ7-ΒΚ2 

28 

Έγκριση προµήθειας 5.000 λίτρων πετρελαίου θέρµανσης 
(CPV: 09135100-5)  αξίας έως  € 5.000,00 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% (€ 4.065,04 προ 
ΦΠΑ) για τις ανάγκες του Κέντρου ∆ιαχείρισης 
Αποχιονισµού στο εργοτάξιο της ∆.Ε.Σ.Ε. στο Καπανδρίτι.  

227 ΩΤΛΜ7Λ7-ΞΕ2 

29 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 200,00 228 7ΞΘΒ7Λ7-1ΙΑ 
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συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 23% για την επισκευή της 
συρόµενης γκαραζόπορτας εισόδου στο προαύλιο χώρο 
των εγκαταστάσεων του Τµήµατος Γενικού Αρχείου της 
Περιφέρειας Αττικής.  

30 

Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού €250,00  
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την προµήθεια  
σφραγίδων για τις ανάγκες των ∆/νσεων της Περιφέρειας 
Αττικής    

229 6Σ∆07Λ7-ΟΒ4 

31 

Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης € 31.488,00 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την προµήθεια 
2000 αδειών antivirus, διάρκειας 2 ετών, για όλους τους 
υπολογιστές και εξυπηρετητές της Περιφέρειας Αττικής.  

230 ΨΩΑΗ7Λ7-Φ7Ω 

32 

Έγκριση του υπ’ αριθ. 74/2015 πρακτικού της αρµόδιας 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµών, που αφορά τoν έλεγχο 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της µειοδότριας 
επιχείρησης «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισµού για 
την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, που απαιτείται για 
την κάλυψη των άµεσων αναγκών των συνεργείων της 
∆ιεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων (∆.Ε.Σ.Ε.), 
προϋπολογισµού 55.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 
67.650,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), ∆/ξη 15/2014, 
µε κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαµηλότερη τιµή 
και την κατακύρωση στην πιο πάνω µειοδότρια επιχείρηση 
στην τιµή της οικονοµικής της προσφοράς ποσού 
23.738,25€ συµπ. Φ.Π.Α..  

231 Ψ6Θ47Λ7-Ν0Λ 

33 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 400€ 
πλέον Φ.Π.Α. (492 συµπ. Φ.Π.Α.) για την προµήθεια 
σαράντα (40) δοχείων έτοιµου ψυχρού ασφαλτοµείγµατος 
για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης 
Έργων (∆.Ε.Σ.Ε.) και ειδικότερα προκειµένου να 
καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες επούλωσης λάκκων 
στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.  

232 7Κ4Α7Λ7-9ΟΩ 

34 

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 1313/2014 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορά την έγκριση δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης ποσού 38.800 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την προµήθεια υλικών 
που απαιτούνται για την κάλυψη των άµεσων αναγκών 
των συνεργείων της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης 
Έργων (∆.Ε.Σ.Ε.), καθώς και της υπ’ αριθ. 1439/2014 
αντίστοιχης απόφασης µε την οποία αυτή τροποποιήθηκε.  

233 6Ξ867Λ7-ΡΒΛ 

35 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 
34.000,00€ συµπ. Φ.Π.Α. για την συνδροµή σε 
διαδικτυακή βάση νοµικών πληροφοριών και την παροχή 
δικαιώµατος πρόσβασης στον σχετικό ιστότοπο µε τη 
χορήγηση εκατό (100) κωδικών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό 
διάστηµα ενός έτους µε δικαίωµα εξάµηνης παράταση της 
σύµβασης ποσού 16.000,00€ συµπ. Φ.Π.Α.  (συνολικό 
ποσό προϋπολογισµού 50.000,00 συµπ. Φ.Π.Α.). 

234 Ω5ΣΓ7Λ7-Ι0Π 

36 

Έγκριση των όρων του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την προµήθεια χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) 
τόνων αντιπαγετικού άλατος για την αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών από τυχόν παρατεταµένη κακοκαιρία 
κατά τη χειµερινή περίοδο 2014-2015, προϋπολογισµού 
58.750,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 66.387,50€συµπ. 
Φ.Π.Α.) µε κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά 

235 65Ω57Λ7-Η3Β 
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χαµηλότερη τιµή.  

37 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού 
ποσού 500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για 
δηµοσίευση σε οικονοµικές εφηµερίδες, περίληψης της 
διακήρυξης του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) τόνων 
αντιπαγετικού άλατος για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών από τυχόν παρατεταµένη κακοκαιρία κατά τη 
χειµερινή περίοδο 2014-2015, προϋπολογισµού 
58.750,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 66.387,50€συµπ. 
Φ.Π.Α.) µε κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά 
χαµηλότερη τιµή. 

236 6ΝΠΟ7Λ7-ΖΞ8 

38 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 59.800€ 
πλέον Φ.Π.Α. (73.554,00€ συµπ. Φ.Π.Α.) για την 
προµήθεια υλικών, που απαιτούνται για την κάλυψη των 
άµεσων αναγκών των συνεργείων της ∆ιεύθυνσης 
Ελέγχου Συντήρησης Έργων (∆.Ε.Σ.Ε.). 

237 6∆6Τ7Λ7-ΩΙΩ 

39 

Συγκρότηση α) γνωµοδοτικών επιτροπών αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων διαγωνισµών και ενστάσεων και 
προσφυγών και β) επιτροπών παραλαβής υλικών, 
εργασιών και παροχής υπηρεσιών για ένα έτος µετά τη 
δηµόσια κλήρωση που διενεργήθηκε την Πέµπτη 22-01-
2015.   

238 72Β∆7Λ7-ΖΡΨ 

40 

Έγκριση καταργήσεων συµβάσεων µεταφοράς µαθητών 
επειδή εξέλιπε η ανάγκη εκτέλεσής τους. 

239 63Ξ17Λ7-ΤΑΤ 

41 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση 
έκδοσης ΧΕΠ ποσού 8.000,00 ευρώ, για την κάλυψη 
δαπάνης ταχυδροµικών τελών της ∆/νσης Υγειονοµικού 
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής 
Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, της  Περιφέρειας  
Αττικής. 

240 ΨΒ5Χ7Λ7-ΥΦΥ 

42 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση 
έκδοσης ΧΕΠ ποσού15.000,00 ευρώ για την κάλυψη 
δαπάνης ταχυδροµικών τελών  της ∆/νσης Μεταφορών 
και Επικοινωνιών ΠΕ   Κ.Τ.  Αθηνών της  Περιφέρειας  
Αττικής.  

241 ΨΚ7Α7Λ7-726 

43 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση 
έκδοσης ΧΕΠ ποσού 5.000,00 ευρώ για την κάλυψη 
δαπάνης ταχυδροµικών τελών της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος,  της  Περιφέρειας  Αττικής.  

242 ΨΨΨΦ7Λ7-0Λ3 

44 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση 
έκδοσης ΧΕΠ ποσού 4.000,00 ευρώ για την κάλυψη 
δαπάνης ταχυδροµικών τελών της ∆/νσης Κ.Ε.Σ.Ο.,  της  
Περιφέρειας  Αττικής.  

243 7Ι167Λ7-Ν4Τ 

45 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση 
έκδοσης ΧΕΠ ποσού 1.000,00 ευρώ για την κάλυψη 
δαπάνης ταχυδροµικών τελών της ∆/νσης Αλιείας,της  
Περιφέρειας  Αττικής.  

244 ΨΙΠ57Λ7-19Ε 

46 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση 
έκδοσης ΧΕΠ ποσού 15.000,00 ευρώ για την κάλυψη 
δαπάνης ταχυδροµικών τελών της ∆/νσης Ανθρώπινου 
∆υναµικού, της Περιφέρειας Αττικής.  

245 6Ψ7Σ7Λ7-Κ77 

47 

∆ιάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ποσού 4.375,60  
€ για την πληρωµή του δικαστικού επιµελητή κ. Ιωάννη  
Τσίκρου.  

246 ΩΖ4Τ7Λ7-0Κ9 

48 

Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης 3.755,58 € για 
πληρωµή επιδόσεων δικαστ. επιµελητή Τσίκρου Ιωάννη.  

247 ΩΝΕΞ7Λ7-ΞΜΨ 
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49 

Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης 4.450,56 € για 
πληρωµή επιδόσεων δικαστ. επιµελητή Τσίκρου Ιωάννη.  

248 Ω0127Λ7-ΟΨ4 

50 

Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης 1.966,96 € για 
πληρωµή επιδόσεων δικαστ. επιµελητή Παπαδόπουλου 
Χρυσοβαλάντη.  

249 ΩΜΤΑ7Λ7-ΑΓΓ 

51 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση 
έκδοσης ΧΕΠ ποσού 5.000,00 ευρώ για κάλυψη δαπάνης 
ταχυδροµικών τελών της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας . 

250 7Α107Λ7-ΖΩΝ 

52 

Επιστροφή καταβληθέντων τελών µεταβίβασης στους 
δικαιούχους της συνηµµένης κατάστασης συνολικού 
ποσού  240,00€ λόγω µη πραγµατοποιήσεως της 
µεταβίβασης των οχηµάτων τους.  

251 ΩΚΕΙ7Λ7-ΥΜΚ 

53 

Επιστροφή ποσού  47,00 €  ως  αχρεωστήτως  
εισπραχθέντος από   παράβολα της ∆/νσης Ανάπτυξης 
Κ.Τ. 

252 6Η627Λ7-ΟΘ5 

13
ο
 ΕΗΔ  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.077,28€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α, για την αµοιβή δικαστικού 
επιµελητή για δώδεκα (12) επιδόσεις αιτήσεων 
ανάκλησης. 

253 69ΜΚ7Λ7-300 

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

 
                                                                      Χρήστος Καραµάνος 


