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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 81ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίαση της, την 15-12-2015 
ημέρα Τρίτη, έπειτα από την από 14-12-2015 ανακοίνωση αναβολής και ώρα 12.30 μ.μ., που 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), 
συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης από  2604  έως 2666, έτους 
2015: 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΑΔΑ: 

1 

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’αρ. Α478/2015 απόφασης 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, τμήμα 3ο Μονομελές, που 
εκδόθηκε επί της από 1 Νοεμβρίου 2005 προσφυγής του 
Κωνσταντίνου Βασιλάκη του Ευαγγέλου κατά της τέως Νομαρχίας 
Πειραιά 

2606 6ΘΡΡ7Λ7-Θ9Λ 

2 

Α) Κήρυξη άγονης της μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης 
ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών. Β) Έγκριση 
επαναπροκήρυξης της δημοπρασίας με τους ίδιους όρους. 

2607 7Π6Κ7Λ7-15Ε 

3 

Λήψη απόφασης και έγκριση όρων διακήρυξης μειοδοτικής 
δημοπρασίας μίσθωσης ενός (1) ακινήτου για τη στέγαση των 
Υπηρεσιών της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Αττικής και ΚΕΔΔΥ Δυτικής Αττικής. 

2608 ΩΜ1Ι7Λ7-41Ι 

4 
Λήψη απόφασης και έγκριση όρων διακήρυξης μειοδοτικής 
δημοπρασίας μίσθωσης ενός (1) ακινήτου για τη στέγαση του 
Γενικού Αρχείου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής. 

2609 6ΒΗΙ7Λ7-Ε6Υ 

5 
Λήψη απόφασης και έγκριση όρων διακήρυξης μειοδοτικής 
δημοπρασίας μίσθωσης ενός (1) ακινήτου για τη στέγαση των 
Υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας. 

Το θέμα αποσύρθηκε 

6 

Έγκριση πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας / Αξιολόγησης  Ανοικτών/Διεθνών  Διαγωνισμών της 
Π.Ε.Δ.Α, αναφορικά με τον Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό για την επισκευή - συντήρηση δεκατεσσάρων (14) 
υπηρεσιακών οχημάτων, ημιφορτηγών, φορτηγών και 
μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, 
καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και 
λιπαντικών για τις απαιτούμενες εργασίες, συνολικού 
προϋπολογισμού 20.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
και την κήρυξή του ως άγονο, Β) Επανάληψη του διαγωνισμού με 
τους ίδιους όρους και έγκριση των όρων της επαναληπτικής 
Διακήρυξης για τη διενέργεια Επαναληπτικού Δημόσιου Ανοικτού 
Μειοδοτικού Διαγωνισμού, Γ) Έγκριση δημοσίευσης της 
Επαναληπτικής Διακήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές 
εφημερίδες και σε μία τοπική ημερήσια. 

2610 72ΤΚ7Λ7-0ΡΠ 

7 

Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 
του έργου «Συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία του οδικού άξονα 
Λεωφ. Α. Παπανδρέου»,  προϋπολογισμού μελέτης: 1.980.000,00 
ευρώ με τον ΦΠΑ. 

2611 609Υ7Λ7-793 
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8 

Έγκριση: α) Της Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας του έργου: 
«Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου», 
προϋπολογισμού 8.154.900,00€ (με τα απρόβλεπτα, την 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) β) Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς γ) 
Την αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ΦΕΚ και 
στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

2612 ΩΚ8Σ7Λ7-ΣΒΜ 

9 

Έγκριση του αποτελέσματος και κατακύρωση του διαγωνισμού του 
έργου : "ΣΟ-01/15 : Βελτίωση και αποκατάσταση βλαβών 
οδοστρωμάτων, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 
μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και τροποποίηση στάθμης 
στομίων φρεατίων στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο (ΠΑΟΔ) της 
Περιφέρειας Αττικής", συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000,00 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

2613 
68507Λ7-ΣΔΜ 

 

10 
Εξέλιξη του έργου: «ΣΗΜ-05/14: Συντήρηση Εξωτερικών 
Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής»  
προϋπολογισμού: 6.000.000,00€ (με ΦΠΑ). 

Το θέμα αποσύρθηκε 

11 

Α) Έγκριση των όρων της διακήρυξης, του εντύπου οικονομικής 
προσφοράς, διενέργειας διαγωνισμού και της περίληψης 
διακήρυξης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 185.000,00€  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Β) Έγκριση δημοπράτησης και 
εκτέλεσης του ως άνω έργου Γ)  Έγκριση πρακτικού κλήρωσης 
Επιτροπής Διαγωνισμού Δ) Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Ε) Έγκριση αποστολής περίληψης στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό 
Τύπο. 

2616 Ω59Λ7Λ7-Ζ90 

12 

Έγκριση α) του Σχεδίου Προκήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας, β) του 
εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, γ)την αποστολή της 
Προκήρυξης Ανάθεσης της μελέτης για δημοσίευση στο ΦΕΚ και 
στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες 
διατάξεις και δ)έγκριση σύστασης Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο ‘‘Σύνταξη Οριστικής 
μελέτης και μελέτης εφαρμογής τεσσάρων κόμβων και παρόδων 
πεδινού τμήματος της επαρχιακής οδού Μέγαρα - Αλεποχώρι’’, 
προεκτιμώμενης αμοιβής 246.062,72€ (με Φ.Π.Α), σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν.3316/2005».  

2617 7ΓΜ37Λ7-25Ω 

13 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 30/05/2016 του έργου 
‘‘Ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω, τμήματα και 
εκατέρωθεν δίκτυα’’, αναδόχου “Κ/Ξ ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. – ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛ.ΚΑΤ. Α.Τ.Ε.” προϋπολογισμού 11.600.000,00€. 

2618 Ψ77Ο7Λ7-47Ω 

14 

Λήψη Απόφασης για έγκριση νέας παράτασης χρονοδιαγράμματος, 
στα πλαίσια της μελέτης «Ολοκλήρωση μελέτης βελτίωσης, 
χάραξης και διαπλάτυνσης της επαρχιακής οδού Μέγαρα- 
Αλεποχώρι (Ορεινό τμήμα)» 

2619 7Π7Δ7Λ7-Τ8Π 

15 Καταβολή αποζημίωσης υλικών ζημιών οχημάτων ή διτρόχων 2620 ΩΝΗΣ7Λ7-ΔΣΝ 

16 

Έγκριση φακέλου του έργου και πρόσκληση για διαπραγμάτευση 
για την ανάθεση της μελέτης «Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης 
και σύνταξη τευχών δημοπράτησης σύμφωνα με την 20554/ΕΥΣ 
3430/13.05.2010 απόφαση (ΦΕΚ Β/644/13.05.2010) & εκπόνηση 
κυκλοφοριακής μελέτης, για τον Αγωγό Ομβρίων επί της Λ. 
Αθηνών στο τμήμα της από οδό Πύλου στο Δήμο Χαϊδαρίου μέχρι 
την οδό Σεργίου Πατριάρχου στο Δήμο Περιστερίου» 

2621 ΩΛΧΣ7Λ7-ΩΞ5 

17 
 Έγκριση φακέλου του έργου και πρόσκληση για διαπραγμάτευση 
για την ανάθεση της μελέτης «Συμπλήρωση μελετών οδοποιίας, 
ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, επικαιροποίηση 

2622 
7Ω967Λ7-15Δ 
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κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων και υποβοήθηση στη 
δημοπράτηση του έργου και του τεχνικού συμβούλου για τις 
ανάγκες του έργου «Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της 
Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θηβών στο τμήμα Μάνδρα – 
Οινόη (από τη Χ.Θ. 0+000 έως τη Χ.Θ. 17+727,09)» 

18 

Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου νήσου Κυθήρων», 
προϋπολογισμού 890.000,00 €, αναδόχου Ε.Δ.Ε. Παναγιώτη 
Τσαουσίδη 

2623 Ω1ΖΓ7Λ7-ΡΚ1 

19 

Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών 
«Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων», προϋπολογισμού 230.000,00 €, αναδόχου 
εταιρείας Σ. Τριανταφύλλου & Συνεργάτες Ε.Ε. 

2624 71097Λ7-ΠΤ7 

20 

Αύξηση δαπάνης για την μελέτη «Βελτίωση Επαρχιακής οδού Νο 
58 Γαλατά – Λεμονοδάσους προς Ερμιόνη, από Γαλατά μέχρι τα 
όρια του Ν. Πειραιά με το Ν. Αργολίδας» που εκπονείται από τα 
συμπράττοντα γραφεία «ΧΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ – ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ – 
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 

2625 74ΚΡ7Λ7-Ξ17 

21 
Έγκριση της Παραλαβής της μελέτης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΑΩΝ 
ΑΦΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΔΙΟΣ» 

Το θέμα αποσύρθηκε 

22 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για 
Ανάθεση του έργου: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης 
της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ», συνολικού προϋπολογισμού 
30.135.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Το θέμα αποσύρθηκε 

23 
Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση 
οδοστρωμάτων Δήμου Αίγινας», προϋπολογισμού μελέτης 
250.000,00 €, αναδόχου ΕΔΕ Πατσιαμάνη Αντώνιου  

2626 ΩΛΠ87Λ7-ΨΦΔ 

24 

Επαναδημοπράτηση  της μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ Η/Μ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΖ ΑΙΓΙΝΑΣ» 
προεκτιμούμενης αμοιβής 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.) 

2627 
Ω42Κ7Λ7-Λ48 

 

25 

Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 
του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ», 
προϋπολογισμού 58.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

2628 7ΚΗΧ7Λ7-ΞΛΓ 

26 

Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης για το έργο «Προμήθεια καύσιμης 
ύλης, φαγητού και κουβερτών για χρήση των συνεργείων 
αποχιονισμού και αποπαγετώσεων που παραμένουν επί τόπου 
των έργων 

2629 61Φ57Λ7-5ΚΔ 

27 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης επιστροφής παραβόλων 
αχρεωστήτως καταβληθέντων 

2630 65Ψ37Λ7-611 

28 
Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή 
δικαστικής δαπάνης σύμφωνα με την απόφαση 400/2015 του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, επ’ ονόματι  του Γεωργίου Ζυγούμη 

2631 Ω8ΩΔ7Λ7-ΚΦΞ 

29 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια σαράντα 
τριών (43) σφραγίδων για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας και της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 
450,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

2632 Ω42Θ7Λ7-Τ09 

30 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια 
Πετρελαίου Θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας και  του Κέντρου 

2633 6ΠΒΛ7Λ7-ΕΥ5 
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Διαφ/σης Διάγνωσης & Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) Γ΄ Αθήνας, 
προϋπολογισμού 1.000,00€ συμπ. ΦΠΑ. 

31 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, του ποσού των 
εγγεγραμμένων πιστώσεων, στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 
2015, για την πληρωμή επιστραφέντων παραβόλων αχρεωστήτως 
καταβληθέντων, συνολικού ποσού 5.000,00 €, των Διευθύνσεων 
αρμοδιότητας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών 

2634 6ΑΕΟ7Λ7-7ΔΔ 

32 

Παραχώρηση χρήσης από της υπογραφής της σύμβασης  μέχρι 
01-11-2015,  υπηρεσιακού οχήματος μάρκας SUZUKI VITARA, με 
αριθμό κυκλοφορίας  ΚΗΟ 6108, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας 
Αττικής - Π.Ε.Α.Α στο Δήμο Παλλήνης 

2635 
665Φ7Λ7-ΠΡΕ 

 

33 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους  290,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  για  την επείγουσα επισκευή και 
συντήρηση ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος, τύπου RICOH 
MPC4000  της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α της 
Περιφέρειας Αττικής 

2636 
6ΞΣΩ7Λ7-1ΤΔ 

 

34 

Έγκριση  του υπ’ αριθ.  78/2015 πρακτικού της Τριμελούς 
Επιτροπής Αξιολόγησης  των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών 
και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της  Π.Ε.Α.Α.  στο πλαίσιο 
του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού 
(διακήρυξη 9/2015)για τον καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής 
– συνδετήριων αγωγών των οδών αρμοδιότητας της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής του έτους 

2637 7ΟΑ57Λ7-ΖΧΕ 

35 

Έγκριση του υπ΄αριθμ. 79/2015 πρακτικού της επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια του 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια: α) 
γραφικής ύλης και β) αναλωσίμων για εκτυπωτές, φωτοτυπικά & 
Fax (μελάνια, τόνερ, drum κλπ.), προϋπολογισμού 9.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%(ήτοι 7.317,07 χωρίς Φ.Π.Α), εκ 
των οποίων: α) 4.000,00€ με Φ.Π.Α. για τη γραφική ύλη(ήτοι 
3.252,03€ χωρίς Φ.Π.Α.) & β) 5.000,00€ με Φ.Π.Α για αναλώσιμα 
εκτυπωτών, φωτοτυπικών & Fax (ήτοι 4.065,04€ χωρίς Φ.Π.Α.), 
για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. για έτος 
2015 (διακήρυξη 8/2015) 

2638 79Ξ57Λ7-ΑΒΤ 

36 

Έγκριση πολυετούς δέσμευσης συνολικού ποσού 
€:2.663.645,00(2015: 200.000,00 € 2016: 535.000,00 € 2017: 
1.928.645,00€ ) και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
συνολικού ποσού €: 200.000,00 που θα βαρύνει τις πιστώσεις 
προυπολογισμού της  Περιφέρειας Αττικής –ΠΕΑΑ οικονομικού 
έτους 2015(διάκριση σε ΚΑΕ 01) 

2639 Ω85Σ7Λ7-Λ28 

37 

Έγκριση των όρων και του σχετικού τεύχους της Διακήρυξης του 
Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε 
ευρώ[CPV:85323000-9 (Κοινοτικές υγειονομικές υπηρεσίες)], με 
κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, για την 
καταπολέμηση των κουνουπιών στις περιοχές της Π.Ε.Α.Α για τα 
έτη 2016 και 2017, προϋπολογισμού 630.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

2640 
ΩΤΟΠ7Λ7-6ΞΠ 

 

38 

Έγκριση του υπ’ αριθ. 99/2015 πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής 
Διαγωνισμών, που αφορά την διενέργεια του ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης–
αναβάθμισης-τεχνικής-συμβουλευτικής υποστήριξης των 
λογισμικών εφαρμογών και του μηχανολογικού εξοπλισμού της 
Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και 
υποστήριξης για την εκτέλεση επιπρόσθετων λειτουργιών 
λογισμικού και ανάπτυξης επιπρόσθετου λογισμικού για νέες 
ανάγκες, προϋπολογισμού 38.211,38€ πλέον Φ.Π.Α.(ήτοι 

2641 ΩΖΡΛ7Λ7-ΚΧΣ 
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47.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.) και την επανάληψη του διαγωνισμού με 
τους ίδιους όρους. 

39 

Έγκριση του με αρ.101 Πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής 
αξιολόγησης διαγωνισμών για τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον 
επαναληπτικό ηλεκτρονικό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό για την 
τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη διαχείριση των κινητών 
χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης 
Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των 
αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές, 
συνολικού προϋπολογισμού €913.988,40 συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

Το θέμα  
αποσύρθηκε 

40 

Έγκριση του υπ’ αριθ. 102/2015 πρακτικού της αρμόδιας 
Επιτροπής Διαγωνισμών, που αφορά τoν έλεγχο δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της μειοδότριας εταιρείας «ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» 
που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη 
τιμή για την προμήθεια χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) τόνων 
αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού 
δικτύου της Περιφέρειας Αττικής για την χειμερινή περίοδο 2015-
2016, προϋπολογισμού 58.750,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και 
κατακύρωση στην πιο πάνω μειοδότρια εταιρεία στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς ποσού 57.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 
70.725,00€ συμπ. Φ.Π.Α.) 

2642 73Υ37Λ7-Ε90 

41 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 800,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένων φόρων ασφαλίστρων και λοιπών 
επιβαρύνσεων για την ασφαλιστική κάλυψη και οδική βοήθεια των 
υπ’αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ3406, ΚΗΙ3408, ΚΗΙ9326, ΚΗΙ9682, 
ΚΗΙ9683, ΚΗΙ9688 υπηρεσιακών οχημάτων που παραχωρήθηκαν 
από τον Ε.Φ.Ε.Τ. στην Περιφέρεια Αττικής. 

2643 7ΛΞ17Λ7-844 

42 

Έγκριση του υπ’ αριθ.   106/2015 πρακτικού της αρμόδιας 
Επιτροπής Διαγωνισμών, που αφορά την διενέργεια του ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 2000 αδειών 
λογισμικού προστασίας από ιούς (antivirus), διάρκειας 2 ετών, για 
όλους τους υπολογιστές και εξυπηρετητές (servers) της 
Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να προστατευθούν από 
κακόβουλο λογισμικό, προϋπολογισμού 25.600,00€ πλέον Φ.Π.Α. 
(ήτοι 31.488,00€ συμπ. Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την 
συνολικά χαμηλότερη τιμή και την αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών σε επόμενη συνεδρίαση. 

2644 
712Ρ7Λ7-67Ζ 

 

43 

Διάθεση  πίστωσης  και έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης 
συνολικού ποσού € 204.310,00, με  τον εξής επιμερισμό ποσού 
ανά έτος:  Για το  2015, € 2.000,00, για το 2016, € 166.310,00, για 
το 2017, € 12.000,00, για το 2018, € 12.000,00 & για το 2019 € 
12.000,00, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ 
ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ” 

2645 7ΔΨΜ7Λ7-564 

44 

Διάθεση  πίστωσης  και έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης 
συνολικού ποσού € 1.920.000,92, με  τον εξής επιμερισμό ποσού 
ανά έτος:  Για το  2015, € 1.000.000,00, για το 2016, € 500.000,00 
και για το 2017, 420.000,92,  για το έργο με τίτλο: 
“ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ. 

2646 ΩΦ8Ξ7Λ7-ΑΥΔ 

45 Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 2187/26-10-2015 Απόφασης 2647 Ω3ΙΤ7Λ7-9ΑΗ 

46 
Kατάρτιση μητρώου εταιρειών – φυσικών προσώπων για την 
παραχώρηση χρήσης μηχανημάτων έργου για τη διενέργεια 
εξετάσεων του ΠΔ 113/2012 για τη χορήγηση άδειας χειριστή 

2648 ΩΔ6Κ7Λ7-ΣΤΤ 
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μηχανημάτων έργου για το τρέχον έτος και έως 31/12/2016 

47 
Παράταση απόδοσης των ΧΕΠ Κ1034/15, Κ1267/15 & Κ3073/15 
επ΄ ονόματι  υπαλλήλων της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο Περιφέρειας Αττικής 

2649 7Ζ6Π7Λ7-ΘΗΞ 

48 
Επιστροφή ποσού  85,00 €  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντος, 
από  παράβολα της Δ/νσης Ανάπτυξης 

2650 6ΡΝΓ7Λ7-ΓΟ8 

49 
Επιστροφή καταβληθέντων τελών μεταβίβασης στους δικαιούχους 
της συνημμένης κατάστασης συνολικού ποσού 1.834,75€ λόγω μη 
πραγματοποιήσεως της μεταβίβασης των οχημάτων τους 

2651 60ΙΡ7Λ7-Α2Ν 

50 
Καταβολή τελών μεταβίβασης ποσού 450,00 ευρώ των 
υπηρεσιακών έξι (6) επιβατηγών οχημάτων  που παραχώρησε ο 
Ε.Φ.Ε.Τ. στη  Περιφέρεια Αττικής. 

2652 
7ΔΦΡ7Λ7-9ΧΒ 

 

51 
Απόδοση στο ΙΚΑ του Ασφαλίστρου ΙΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2015 
από τις εισπράξεις ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ επαγγελματιών 
πωλητών λαϊκών αγορών Αττικής. (672.885,56€) 

2653 ΩΡ7Θ7Λ7-ΠΜΠ 

52 

Έγκριση διάθεσης ποσού  13.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α από τη συνολική έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
ποσού 800.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την 
επείγουσα προμήθεια μελανιών – τόνερ και τυμπάνων (drum), για 
την άμεση κάλυψη των αναγκών των Επιτελικών και λοιπών 
Δ/νσεων  του  Κεντρικού Τομέα, καθώς και των Δ/νσεων  Α/θμιας 
και Β/θμιας εκπαίδευσης Κεντρικού Τομέα της Περιφέρεια Αττικής. 

2654 ΩΠ2Ψ7Λ7-ΜΤΤ 

53 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2012. 2614 7Α2Ρ7Λ7-Κ5Π 

54 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2013 2615 ΩΞΖ57Λ7-ΔΗΩ 

55 Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας 2655 ΩΥ777Λ7-ΘΝ1 

56 
Παροχή δύο (2) συμβολαιογραφικών πληρεξούσιων για 
παράσταση του δικηγόρου της Περιφέρειας Αττικής, κ. Άγγελου 
Κατσέλη, στο Συμβούλιο της Επικρατείας  

Το θέμα αποσύρθηκε 

1ο 
ΕΗΔ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη  
πληρωμής αποζημίωσης φυτούγειονομικών ελέγχων  
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με βάση την 5η 
τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 της 
Περιφέρειας Αττικής 

2604 7Η8Ι7Λ7-ΞΕΔ 

2ο 
ΕΗΔ 

Έγκριση όρων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών «Αντικατάσταση 
λαμπτήρων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής», 
προϋπολογισμού 67.650,00€ με ΦΠΑ. 

2605 ΨΘΕ27Λ7-5ΞΤ 

3ο 
ΕΗΔ 

Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλων αχρεωστήτως 
καταβληθέντων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. 
Νότιου Τομέα Αθηνών για έξι (6) δικαιούχους συνολικού ύψους 
2.009,00€  

2656 ΩΝΚ47Λ7-91Μ 

4ο 
ΕΗΔ 

Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλων αχρεωστήτως  
καταβληθέντων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου  Τομέα Αθηνών 
για ένα (3) δικαιούχο συνολικού ύψους  1.360,00€ 

2657 7ΒΤΒ7Λ7-1Λ1 

5ο 
ΕΗΔ 

Έγκριση τροποποίησης σύμβασης μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για 
το σχολικό έτος 2015-2016, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 
οικ.239564/9-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας  

2658 
ΩΨΖΛ7Λ7-8ΑΑ 

 

6ο 
ΕΗΔ 

Έγκριση του υπ΄αριθμ. 84/2015 πρακτικού της επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α, στα πλαίσια του 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (διακήρυξη 10/2015) για την 
προμήθεια: α) πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών 
των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. & β)  υγρών  καυσίμων κίνησης (απλή 
αμόλυβδη βενζίνη κίνησης & πετρέλαιο κίνησης) για την κάλυψη 
των αναγκών των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου 
της Π.Ε.Α.Α. 

2659 ΩΚΜΥ7Λ7-74Ω 
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7ο 
ΕΗΔ 

Ανάδειξη μειοδοτών ανά δρομολόγιο κατόπιν διενέργειας 
διαπραγμάτευσης τιμής στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 220021/01-12-
2015  επαναληπτικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς  στη 
διαδικασία με διαπραγμάτευση τιμής  για την παροχή  υπηρεσιών 
μεταφορά μαθητών  Π/θμιας & Δ/θμιας  Εκπ/σης  Π.Ε. Ανατ. 
Αττικής ,των νέων δρομολογίων που προέκυψαν για τα σχολεία της 
Περιφερειακής Ενότητας  Ανατολικής Αττικής για το σχολικό έτος 
2015-2016 και  ανάθεση της προσωρινής  εκτέλεσης τους 

2660 
Ω3ΓΟ7Λ7-Δ1Μ 

 

8ο 
ΕΗΔ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
€24.600 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη σύναψη 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας για την υλοποίηση του υποπρογράμματος 
“Ορθολογικής διαχείρισης των διατροφικών επιλογών σε μαθητές 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης” στο πλαίσιο του συνολικού 
υπερτοπικού προγράμματος πρόληψης και την προαγωγή της 
υγείας σε μαθητικό πληθυσμό σχολείων της Αττικής 

2661 ΩΩΟ47Λ7-7Υ3 

9ο 
ΕΗΔ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους €500,00 
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 23% (€ 406,51 προ ΦΠΑ) για 
δημοσίευση περίληψης διακήρυξης στον ημερήσιο Τύπο 
διαγωνισμού σχετικά με την επισκευή  οχημάτων της ΔΕΣΕ  

2662 Ω5ΗΦ7Λ7-ΡΙ9 

10ο 
ΕΗΔ 

Διάθεση πίστωσης και έγκριση για την πληρωμή δικαστικής 
δαπάνης (τόκοι υπερημερίας) σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ 1091 και 
1094/15 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών συνολικού 
ποσού 29.525,21 € 

2663 
ΩΦ617Λ7-ΧΗΜ 

 

11ο 
ΕΗΔ 

Διάθεση πίστωσης και έγκριση για την πληρωμή δικαστικής 
δαπάνης (τόκοι υπερημερίας) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 1095/15 
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών συνολικού ποσού 
32.317,88 €  

2664 7Π7Ξ7Λ7-Τ43 

12ο 
ΕΗΔ 

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

2665 Ω3Ο87Λ7-7Ρ3 

13ο 
ΕΗΔ 

Άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ αριθμ. ΑΚΚ 26/2015 Πράξης 
του Προέδρου του 13ου Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

2666 ΩΧΞΩ7Λ7-Φ0Λ 

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/

