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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 13ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίαση της, στις 25-02-2015 
ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12.00 π.µ., που πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακών 
Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), συζήτησε τα παρακάτω θέµατα, που έλαβαν 
αριθµό απόφασης από 405 έως 474 έτους 2015: 
 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
Α∆Α 

1ο ΕΗ∆ 
Εισήγηση για την άσκηση ή µη αίτησης ανάκλησης κατά της 
30/2015 Πράξης του Ζ΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου  

405 7Β2Ε7Λ7-Η11 

2ο ΕΗ∆ 
Εισήγηση για την άσκηση ή µη αιτήσεως  ανακλήσεως της 
υπ’ αριθ. 32/2015  Πράξεως του Ζ΄ Κλιµακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου  

406 ΒΖΑΩ7Λ7-1ΦΗ 

3ο ΕΗ∆ 
Εισήγηση για την άσκηση ή µη αίτησης ανάκλησης κατά της 
38/2015 Πράξης του Ζ΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου  

407 ΩΑΥ∆7Λ7-5ΟΡ 

4ο ΕΗ∆ 
Πρακτικό γνωµοδοτικής επιτροπής για θέµατα µεταφοράς 
µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά 

408 ΨΛΣΟ7Λ7-ΧΥΦ 

5ο ΕΗ∆ 
Έγκριση δαπάνης για τη σύνταξη συµβολαιογραφικών 
πράξεων, για δικηγόρο Σχινά 

409 76Φ∆7Λ7-ΚΒΥ 

6ο ΕΗ∆ 
Έγκριση δαπάνης για τη σύνταξη συµβολαιογραφικών 
πράξεων, για δικηγόρο Γιαννοπούλου 

410 67427Λ7-Ω∆Ζ 

7ο ΕΗ∆ 
Έγκριση δαπάνης για τη σύνταξη συµβολαιογραφικών 
πράξεων, για δικηγόρο Χαλκιαδάκη 

411 7ΗΒΛ7Λ7-ΝΧΛ 

8ο ΕΗ∆ 
Έγκριση δαπάνης για τη σύνταξη συµβολαιογραφικών 
πράξεων, για δικηγόρο Φρατζέσκου 

412 Ω4ΘΗ7Λ7-Ξ5Ρ 

9ο ΕΗ∆ 

Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 357/15 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής και  έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης ύψους 820,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  
για τον τεχνικό έλεγχο υπηρεσιακών οχηµάτων, αυτοκινήτων 
και φορτηγών της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής 
καθώς και για την έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, ο 
οποίος θα γίνει στο ∆ηµόσιο ΚΤΕΟ Χολαργού µε έκδοση 
σχετικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του 
υπαλλήλου ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ 

413 ΒΖΩ17Λ7-22Λ 

10ο ΕΗ∆ 

∆ιενέργεια έβδοµης επαναληπτικής διαδικασίας 
διαπραγµάτευσης τιµής για νέα δροµολόγια µεταφοράς  
µαθητών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας  
Εκπαίδευσης για την κάλυψη των δροµολογίων µεταφοράς 
µαθητών  της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής 
(∆ήµος Ελευσίνας-∆ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας) για το 
σχολικό έτος 2014-2015 (CPV 60130000-8 «Υπηρεσίες 
ειδικών οδικών µεταφορών επιβατών») 

414 7Ι1Χ7Λ7-∆ΞΛ 

1 
Έγκριση προγραµµατισµένης µετακίνησης εκτός έδρας 
περιφερειακής συµβούλου 

418 6ΜΜ∆7Λ7-ΡΥΠ 

2 
Αποσφράγιση των προσφορών που κατατέθηκαν για την 
εκτέλεση εργασιών για τη διαµόρφωση χώρου γραφείων στο 

419 
7Ε6Ω7Λ7-ΕΨΞ 
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κτήριο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 82 στην Ελευσίνα, 
προκειµένου να ολοκληρωθεί η µεταστέγαση των υπηρεσιών 
της Π.Ε. ∆υτ. Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού 
6.000,00€, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

3 

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 ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας 
∆υτ. Αττικής 

420 7ΕΟ67Λ7-7ΝΨ 

4 
Τροποποίηση δροµολογίου µεταφοράς µαθητών του 1ου 
EΠΑΛ Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής 
Αττικής 

421 6ΞΙ47Λ7-ΘΨ5 

5 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 550,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την προµήθεια δέκα (10) 
τροχήλατων καρεκλών γραφείου µε µπράτσο για τις ανάγκες 
της ∆ιεύθυνσης Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας καθώς και 
της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης (Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών) 
της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής µε τη 
διαδικασίας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

422 7ΚΞΗ7Λ7-Λ2Σ 

6 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 700,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την αντικατάσταση 
ταχογράφου στο φορτηγό όχηµα ΚΗΗ 3279 της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής µε τη διαδικασία της  
απευθείας ανάθεσης 

423 
ΩΑΨΛ7Λ7-6Κ∆ 

 

7 

Αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των 
συµµετεχόντων στον Ανοικτό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την 
προµήθεια εκατόν δέκα (110) ηλεκτρονικών υπολογιστών για 
την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Αττικής, Προϋπολογισµού 60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
(ήτοι 73.800,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), 
∆/ξη 20/2014. 

424 ΩΜ697Λ7-4ΞΤ 

8 

Έγκριση όρων της προκήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση εργασιών καταπολέµησης 
κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τοµέα 
Αθηνών για το έτος 2015, προϋπολογισµού 10.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

425 6Ρ6Π7Λ7-1Ν6 

9 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους € 600,00 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% (€487,80 προ ΦΠΑ) για 
την διακρίβωση & πιστοποίηση δύο ηλεκτρονικών αναλυτών 
καυσαερίων.  

426 ΩΒΨΠ7Λ7-ΝΘ6 

10 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 320,00 € 
πλέον Φ.Π.Α. για την προµήθεια σηµαιών για το Κεντρικό 
Κτίριο της Περιφέρειας Αττικής επί της Λ. Συγγρού 15-17.  

427 Ω6ΜΖ7Λ7-ΥΩ5 

11 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 297,60 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την ενεργοποίηση 
υπηρεσιών ADSL σε υπάρχουσα τηλεφωνική γραµµή της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα 
επί της Λεωφ. Μεσογείων 156 στο Χολαργό.  

428 6ΛΥΠ7Λ7-Ε0Υ 

12 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 701,10 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την υλοποίηση του έργου 
“ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ FORUM ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ WEB 
SERVER ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” για την 
εξυπηρέτηση των σκοπών της Περιφερειακής Επιτροπής 
∆ιαβούλευσης.   

429 ΩΒ4Χ7Λ7-ΧΗΩ 

13 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης προϋπολογισµού 
ύψους έως 20.000 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για τη 
σύναψη σύµβασης παροχής συµβουλευτικών και 
υποστηρικτικών υπηρεσιών για την τουριστική προβολή της 

430 6ΒΤΦ7Λ7-Τ2∆ 
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Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2015-2020 

14 

Έγκριση πληρωµής αποζηµίωσης βάσει του άρθρου 55 του 
Π.∆. 410/1988 και του αντίστοιχου άρθρου 204 του Ν. 
3584/2007 στην πρώην υπάλληλο Ι.∆.Α.Χ. κα ΖΕΪΜΠΕΚΗ 
ΑΝΝΑ του ∆ηµητρίου λόγω συνταξιοδότησης 

431 ΩΤΥΖ7Λ7-ΥΛΛ 

15 

Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ποσού 11.825,00 ευρώ για κάλυψη 
δαπάνης καυσίµων κίνησης όλων συνολικά των οχηµάτων 
της Π.Ε Κεντρικού Τοµέα Περιφέρειας Αττικής, στο όνοµα 
Σιδέρης Γεώργιος. 

432 ΩΨΝ37Λ7-ΤΘ2 

16 

Επιστροφή καταβληθέντων τελών µεταβίβασης στους 
δικαιούχους της συνηµµένης κατάστασης συνολικού ποσού 
504,00€ λόγω µη πραγµατοποιήσεως της µεταβίβασης των 
οχηµάτων τους. 

433 ΩΥΩΑ7Λ7-ΕΚΛ 

17 

Επιστροφή καταβληθέντων τελών µεταβίβασης στους 
δικαιούχους της συνηµµένης κατάστασης συνολικού ποσού 
1.604,00€ λόγω µη πραγµατοποιήσεως της µεταβίβασης των 
οχηµάτων τους. 

434 ΩΙΑΟ7Λ7-ΦΝΥ 

18 

Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης για την προµήθεια 
δύο τεµαχίων toner για τις έκτακτες ανάγκες της ∆ιεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών, ποσού 97,56 € (ενενήντα 
επτά ευρώ και πενήντα έξη λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 

435 7ΒΤ57Λ7-Σ5Χ 

19 

Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης για την προµήθεια 
12 (δώδεκα) στεφάνων για κατάθεση την 25η Μαρτίου 2015, 
από Περιφερειακούς Συµβούλους της Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών, ποσού 339,00€ 
(τριακοσίων τριάντα εννέα) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

436 7ΑΡΒ7Λ7-75Ξ 

20 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την τακτική 
συντήρηση του κλιµατισµού της Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου Τοµέα Αθηνών, διάρκειας πέντε (5) µηνών, ποσού 
3.013,5 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (από αναβολή) 

437 7ΟΕ57Λ7-ΘΗΨ 

21 

Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλων αχρεωστήτως 
καταβληθέντων της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. 
Νότιου Τοµέα Αθηνών για έξι (6) δικαιούχους συνολικού 
ύψους 1.064,00€ 

438 7ΣΞ07Λ7-477 

22 

Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλων αχρεωστήτως 
καταβληθέντων της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τοµέα 
Αθηνών για α) τρεις (3) δικαιούχους συνολικού ύψους 89,00€ 
και β) τριάντα ένα (31) δικαιούχους συνολικού ύψους 
3.408,78€ 

439 710Υ7Λ7-ΦΡ0 

23 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 137,76 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., που αφορά αντικατάσταση 
σφραγίδων της ∆΄ ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Αθηνών 

440 ΩΩ8Μ7Λ7-6ΡΧ 

24 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 500,00 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την προµήθεια οκτώ 
(8) στεφανιών για τον εορτασµό της 25ης  Μαρτίου 2014 

441 6ΥΑΖ7Λ7-ΕΟΨ 

25 
∆ιάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την αγορά 
γραµµατοσήµων από τα  ΕΛΤΑ,  της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης Πειραιά και ορισµός υπολόγου 

442 ΒΜΨΗ7Λ7-ΣΚΧ 

26 
∆ιάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την αγορά 
γραµµατοσήµων από τα  ΕΛΤΑ,  της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Πειραιά και ορισµός υπολόγου 

443 ΩΕΝΒ7Λ7-Ρ7Ρ 

27 

Ακύρωση της υπ΄αριθµ. 128/2015 Απόφασης Οικονοµικής 
Επιτροπής και διάθεσης πίστωσης και έγκρισης δαπάνης για 
την προµήθεια προπληρωµής κάρτας γραµµατοσήµανσης 
από τα  ΕΛΤΑ, της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της 

444 Ω3ΥΡ7Λ7-ΨΥ4 
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Περιφ. Ενότητας Πειραιά και ορισµός υπολόγου 

28 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια 
τριάντα εννέα (39) σφραγίδων για την κάλυψη των αναγκών 
των ∆/νσεων της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Γ’ 
Αθήνας, προϋπολογισµού 750,00 €, συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 23%. 

445 6Ο7Ζ7Λ7-ΒΕΥ 

29 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση 
είκοσι τεσσάρων (24) κλιµατιστικών µηχανηµάτων του 
Κέντρου ∆ιαφ/σης, ∆ιάγνωσης & Υποστήριξης (ΚΕ∆∆Υ) Γ 
Αθήνας, προϋπολογισµού  700,00 €, συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 23% 

446 ΒΧ4Ρ7Λ7-∆Χ7 

30 

Έγκριση όρων της διακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την επισκευή πέντε (5) φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων και έξι (6) εκτυπωτών της ∆/νσης Μεταφορών  
& Επικοινωνιών και της ∆/νσης Υγ. Ελέγχου & Περ. Υγιεινής 
ΠΕ ∆υτ. Τοµέα Αθηνών, καθώς και του Κεντρου ∆ιαφ/σης 
∆ιάγνωσης & Υποστήριξης (ΚΕ∆∆Υ) Γ Αθήνας, 
προϋπολογισµού  2.200,00 € (προϋπολογισµός ειδών 
επισκευής: 1.900,00 € συµπ. ΦΠΑ &  προϋπολογισµός 
εργασιών επισκευής: 300,00 € συµπ. ΦΠΑ) 

447 ΩΡΝΨ7Λ7-Ζ2Ρ 

31 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια 
αντικατάσταση των φίλτρων σε έξι (6) υπάρχοντες ψύκτες 
παροχής νερού στις ∆/νσεις της Π.Ε. ∆υτικού Τοµέα Αθηνών, 
προϋπολογισµού 670 €, συµπεριλ. ΦΠΑ. 

448 6ΨΥΓ7Λ7-ΙΦ5 

32 

∆ιενέργεια διαδικασίας 2ης Επαναληπτικής διαπραγµάτευσης 
τιµής για την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών του 
νέου δροµολογίου που προέκυψε µε βάση τις νέες ανάγκες 
του σχολείου  ΕΕΕΚ Αιγάλεω, για το σχολικό έτος 2014-
2015.(CPV 60130000-8 «Υπηρεσίες ειδικών οδικών 
µεταφορών επιβατών») 

449 79677Λ7-ΘΩΓ 

33 

Έγκριση του υπ’ αριθµ. 01 Πρακτικού της Επιτροπής 
Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των 
διαδικασιών στα πλαίσια της 10707/16-01-2015 Πρόσκλησης 
για διαπραγµάτευση τιµής. 

450 61327Λ7-ΠΛΑ 

34 

Έγκριση του υπ’ αριθµ. 03 Πρακτικού της Επιτροπής 
Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των 
διαδικασιών στα πλαίσια της 10738/16-01-2015 Πρόσκλησης 
για διαπραγµάτευση τιµής. 

451 ΩΤ3∆7Λ7-ΞΩΚ 

35 

Έγκριση του υπ’ αριθµ. 04 Πρακτικού της Επιτροπής 
Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των 
διαδικασιών στα πλαίσια της 20648/29-01-2015 Πρόσκλησης 
για διαπραγµάτευση τιµής. 

452 6ΤΜΟ7Λ7-Ε3Η 

36 
Λήψη απόφασης για τροποποίηση δροµολογίου µε 
λεωφορείο του Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα µε αφετηρία 
Πατήσια Αγ. Μελετίου που εκτελεί η εταιρεία Τσόκας Α.Ε. 

453 77547Λ7-ΑΨΡ 

37 

Έγκριση α) της αύξησης της δαπάνης του έργου λόγω 
αναθεώρησης και ΦΠΑ κατά 5.275.010,77€ και 
2.315.176,97€ αντιστοίχως Β) της συµπλήρωσης –
τροποποίησης της Μελέτης όπως περιλαµβάνονται στον 6ο 
ΑΠΕ και το 5ο ΠΚΤΜΝΕ  

417 6ΩΕΧ7Λ7-∆Η9 

38 

Α) Έγκριση του σχεδίου ∆ιακήρυξης και του Εντύπου 
Οικονοµικής Προσφοράς του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΩΝ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» συνολικού προϋπολογισµού 
400.000 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).Β)  Έγκριση 
σχεδίου Περίληψης ∆ιακήρυξης του ως άνω έργου Γ) 
Έγκριση αποστολής της Περίληψης της ∆ιακήρυξης στο ΦΕΚ 
και στον Τύπο ∆) Σύσταση Επιτροπής διεξαγωγής 
∆ιαγωνισµού του υπόψη έργου 

415 ΩΤ357Λ7-6ΦΙ 

39 Α) Έγκριση του σχεδίου ∆ιακήρυξης και του Εντύπου 416 69ΨΠ7Λ7-Β∆Κ 
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Οικονοµικής Προσφοράς του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» συνολικού προϋπολογισµού 
500.000 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) Β) Έγκριση 
σχεδίου Περίληψης ∆ιακήρυξης του ως άνω έργου Γ) 
Έγκριση αποστολής της Περίληψης της ∆ιακήρυξης στο ΦΕΚ 
και στον Τύπο ∆) Σύσταση Επιτροπής διεξαγωγής 
∆ιαγωνισµού του υπόψη έργου 

40 

Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης για το έργο 
«Ενίσχυση Αντιολισθηρότητας Οδοστρωµάτων Οδικού 
∆ικτύου ∆ΕΣΕ µε την µέθοδο της Σφαιριδιοβολής.», 
προϋπολογισµού 3.000.000,00 € µε ΦΠΑ., αναδόχου «Α. 
ΓΑΡΟΣ – Ξ. ΚΟΧΛΙΑ∆ΗΣ – Χ. ΓΑΡΟΣ Α.Τ.Ε. µε δ.τ. 
Ο∆ΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.» 

Το θέµα αποσύρθηκε 

41 

Εισήγηση για την έγκριση προµήθειας αντιπαγετικού άλατος 
αλυκών, για το έργο «Προµήθεια αντιπαγετικού άλατος για 
χρήση στα συνεργεία αποχιονισµού και αποπαγετώσεων 
εξαιτίας έκτακτων καιρικών συνθηκών  χιονοπτώσεων και 
παγετού.  

Το θέµα αποσύρθηκε 

42 
Απολογισµός της 122/2015 Απόφασης ΟΕ για την δαπάνη 
κόστους Μεταφοράς άλατος από το Μεσολόγγι για την 
Περιφέρεια Αττικής 

454 62Ε17Λ7-Ζ0Π 

43 

Εισήγηση για έγκριση διαδικασίας ανάθεσης για το έργο 
«Προµήθεια µεταφορά και απόθεση σάκων άµµου σε 
συγκεκριµένες θέσεις για στήριξη πρανών ρέµατος για χρήση 
των αντιπληµµυρικών έργων» 

455 67Ρ67Λ7-ΖΧ2 

44 
Απολογισµός της 13/2015 Απόφασης ΟΕ για την προµήθεια 
άλατος 100 Τόνων για την Περιφέρεια Αττικής 

456 Ω8ΣΧ7Λ7-ΠΚ0 

45 
Απολογισµός της 18/2015 Απόφασης ΟΕ για την προµήθεια 
άλατος 300 Τόνων για την Περιφέρεια Αττικής 

457 Ψ4Χ27Λ7-ΘΓΨ 

46 
Απολογισµός της 2/2015 Απόφασης ΟΕ για την προµήθεια 
άλατος Τόνων για την Περιφέρεια Αττικής 

458 7Η∆Ι7Λ7-ΡΓΖ 

47 
Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υπ’ αρ. 15432/2014 
απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 

459 61Θ17Λ7-ΟΝΦ 

11ο ΕΗ∆ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 1.780,00 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την προµήθεια 
µελανοταινιών – τόνερ (εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών 
µηχανηµάτων και συσκευών τηλεοµοιοτυπίας) που αφορά 
την κάλυψη των αναγκών του 37ου. 38ου βαθµολογικού 
κέντρου και του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου ΕΠΑΛ της 
∆/νσης ∆΄ Β/θµιας Εκπαίδευσης Νοτίου Τοµέα 

460 ΩΙΠΥ7Λ7-5ΚΗ 

12ο ΕΗ∆ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους €3.660,00 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την προµήθεια ειδών 
γραφικής ύλης και µικροεξοπλισµών γραφείων για την 
κάλυψη των αναγκών του 37ου 38ου βαθµολογικού κέντρου 
και του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου ΕΠΑΛ της ∆/νσης ∆΄ 
Β/θµιας Εκπαίδευσης Νοτίου Τοµέα 

461 ΩΧΖΗ7Λ7-ΓΓΝ 

13ο ΕΗ∆ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 8.360,00 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την προµήθεια ειδών 
καθαριότητας που αφορά την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τοµέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και των ∆/νσεων Α/θµιας 
και Β/θµιας Εκπαίδευσης Νοτίου Τοµέα Αθηνών 

462 64ΡΑ7Λ7-99∆ 

14ο ΕΗ∆ 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους  230,82 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α, για την αµοιβή δικαστικού 
επιµελητή για τρείς (3) επιδόσεις αιτήσεων ανάκλησης 

463 ΩΗ0Φ7Λ7-ΧΥΒ 

15ο ΕΗ∆ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 
170.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την 
κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης µε 
το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. του κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών 2015 και 

464 ΩΑ317Λ7-∆ΓΓ 
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του Ηµιµαραθωνίου 2015  

16ο ΕΗ∆ 
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 40.300€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για Special Olympics 

465 Ω0ΤΛ7Λ7-ΒΑ8 

17ο ΕΗ∆ 

∆ιαµόρφωση προτάσεων – έγκριση παράτασης συµβατικής 
προθεσµίας του έργου: «Αισθητική και Ποιοτική Αναβάθµιση 
κοινοχρήστων χώρων, πλατείας Χαρίτων & παράπλευρων 
χώρων του ∆ήµου Γλυφάδας (Ο.Τ. 69), συνολικού 
προϋπολογισµού 1.700.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 23%) 

466 64∆Α7Λ7-02Τ 

18ο ΕΗ∆ 

Έγκριση δαπάνης για τη διάθεση µηχανηµάτων έργου, 
οχηµάτων και προσωπικού για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο της 
Περιφέρειας Αττικής από 16-2-2015 και ως το πέρας των 
φαινοµένων 

467 68257Λ7-ΗΤ6 

19ο ΕΗ∆ 
Έγκριση δαπάνης για τη σύνταξη συµβολαιογραφικών 
πράξεων, για δικηγόρο Πάσχο 

468 71ΤΡ7Λ7-5ΟΑ 

20ο ΕΗ∆ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 800,00 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την προµήθεια 
καρτών στάθµευσης ΑµεΑ της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών των Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων 

469 Ω06Π7Λ7-ΞΦΡ 

21ο ΕΗ∆ 

Έγκριση όρων της διακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση εργασιών καταπολέµησης 
κουνουπιών στις περιοχές αρµοδιότητας της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα Αθηνών, για το 
έτος 2015 προϋπολογισµού 12.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

470 Β5∆Θ7Λ7-25Ψ 

22ο ΕΗ∆ 

Έγκριση των όρων ∆ιακήρυξης για τη διενέργεια 
Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την 
καταπολέµηση των κουνουπιών της Περιφερειακής 
Ενότητας ∆υτικής Αττικής, για το έτος 2015, 
προϋπολογισµού 30.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 

471 Ω1ΩΨ7Λ7-ΤΗ3 

23ο ΕΗ∆ 
Έγκριση δαπάνης για τη σύνταξη συµβολαιογραφικών 
πράξεων, για τoν δικηγόρο κ. Κατσέλη 

472 6ΑΞΘ7Λ7-Ε8Ω 

24ο ΕΗ∆ 

Έγκριση δαπάνης για τη διάθεση µηχανηµάτων έργου, 
φορτηγών και προσωπικού για την αντιµετώπιση 
κατολισθητικού φαινοµένου στην Π.Ε.Ο. Ελευσίνας – Θηβών 
την 24η/02/2015 

473 ΩΒΒΗ7Λ7-Τ3Ι 

25ο ΕΗ∆  
∆ιόρθωση της υπ. αριθµ. 80/2015 ορθής επανάληψης 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 

474 6Φ477Λ7-3ΟΙ 

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

 
 
 

                                                                      Χρήστος Καραµάνος 


