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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.:  213 20 63 776

 213 20 63 822
ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής 

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Αντιπεριφερειάρχες
3. Εκτελεστικό Γραμματέα
4. Γραφεία Παρατάξεων
5. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
6. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών
7. Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη
8. Νομική Υπηρεσία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 22-06-2021 και ώρα 11:00 π.μ., με τη 
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), 
με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την 
προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την διαχείριση του φωτισμού στα υπόγεια του κτιρίου ( επί 
των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος), που στεγάζονται οι υπηρεσίες Π.Ε. Πειραιώς , της Π.Ε. 
Νήσων καθώς και των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων.

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την 
προμήθεια οργάνων μέτρησης (παχύμετρων, μέτρων και αποστασιόμετρων ) για μέτρηση 
θερμοκηπίων στο πλαίσιο των εργασιών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Νήσων για την παραλαβή επενδύσεων θερμοκηπίων του υπομέτρου 4.1 “Στήριξη επενδύσεων 
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις”  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 
2014-2020», για τον έλεγχο θερμοκηπίων  για την έκδοση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης  καθώς και  
για την έγκριση χωρικού τύπου.

    (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νήσων)
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 100,00€ (εκατό  ευρώ)  πλέον Φ.Π.Α., 

για την προμήθεια και αντικατάσταση λόγω παλαιότητας (2) δυο τεμαχίων φορητών 
πυροσβεστήρων  ξηράς σκόνης , για τις ανάγκες της  Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πειραιά,  ( Ελ.Βενιζέλου 35  – Πειραιάς ).

4. Έγκριση πρακτικού που αφορά την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Τριμελούς 
Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των συνοπτικών διαγωνισμών και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης άρθρου 32, Ν.4412/2016, της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας 
Αττικής.

    (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά)
5. Α. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 10.000,00€ και ορισμός 

υπολόγου, για κάλυψη εξόδων ταχυδρομικών τελών (έκδοση κάρτας γραμματοσήμανσης από τα 
ΕΛΤΑ) για την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών και  Β.Την έγκριση 
έκδοσης ενός (1) Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, (ΧΕΠ) για την κάλυψη της παραπάνω 
δαπάνης, ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), στο όνομα του υπαλλήλου της Περιφέρειας 
Αττικής, Φωτόπουλου Γεώργιου, κατηγορίας ΠE κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄.

     (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα)
6. Έγκριση δαπάνης ποσού: 5.080,67 ευρώ για την επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 

εισπραχθέντων από παράβολα και τέλη αδείας για μεταβίβαση οχημάτων της Δ/νσης Μεταφορών 
και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α.
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7. Λήψη απόφασης, περί ματαίωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού, ως προς το Τμήμα 1, για την 
προμήθεια συσκευής αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) για την κάλυψη των αναγκών της 
Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α.

8. Έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων 
τετρακοσίων ευρώ (5.400,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη συντήρηση δύο (2) 
ανελκυστήρων και μιας (1) ειδικής ράμπας για τα ΑΜΕΑ, που βρίσκονται στο κτίριο επί της οδού 
Κλεισθένους 35, στην Αγ. Παρασκευή, όπου στεγάζεται Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Π.Ε.Α.Α, για δύο (2) έτη (από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης). (CPV: 50750000-7 
«Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων»)

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για τη 
συντήρηση για ένα (1) έτος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης 
στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

     (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής)
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 

24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης του 2ου 
Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Γαστρονομίας (FILM FOOD FESTIVAL) που θα 
πραγματοποιηθεί την 16η, 17η και 18η Ιουλίου 2021 στο σινέ Άλιμος του Δήμου Αλίμου.

    (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νότιου Τομέα)
11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 1.592,00€ για  την καταβολή αποζημίωσης 

εξαιτίας λύσης  υπαλληλικής  σχέσης ΙΔΑΧ  λόγω  παραίτησης.
12. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 2.000,00€ για την αγορά 

εθιμοτυπικών δώρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4270/2014 καθώς και την 
κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα  Αθηνών.

13. Α).Έγκριση πρακτικού 16Δ /2021 και Β). την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης(΄Αρθρ. 32 Ν. 
4412/2016)  με την επιστημονική ομάδα Citylab για τη συμμετοχή της Π.Α. στη διοργάνωση της 
διεθνούς εμβέλειας έκθεσης με θέμα Symbols and iconic ruins – Η συμβολική λειτουργία της 
Ακρόπολης των Αθηνών για το σύγχρονο Δυτικό πολιτισμό, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, προϋπολογισμού 9.920,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για  την 
συντήρηση  είκοσι δύο (22) μηχανημάτων ανακύκλωσης αέρα δαπέδου των κτιρίων Λ. Συγγρού  
15-17 και Λ. Συγγρού 80-88 Περιφέρειας Αττικής.

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 3.468,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την 
προμήθεια ενδυμάτων για τη Δ/νση Ανάπτυξης  Κ.Τ. Αθηνών Π.Α. 

16. Ανάδειξη μειοδοτών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων της 
Περιφέρειας Αττικής Π.Ε. Κ.Τ για τα σχολικά έτη  2020-2021 και 2021-2022 στο πλαίσιο της υπ’ 
αρ. 7/2021 Πρόσκλησης της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 
132493.

17. Έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 650.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων των Διευθύνσεων 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, για ένα έτος.  

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 43.975,00€ προς την Ομοσπονδία 
Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, για την 
αποπληρωμή κουπονιών, στα πλαίσια του προγράμματος διάθεσης ειδών Λαϊκών Αγορών σε 
ευπαθείς ομάδες.

19. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
διακήρυξης, κατά το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την 
πραγματοποίηση των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2021 της Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών 
Π.Α. σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού.

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 12480,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ετήσια 
συνδρομή για την προμήθεια του Πανελλαδικού Αυτοδιοικητικού, Πολιτικού & Οικονομικού 
Περιοδικού ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ και το ενημερωτικό portal epoli.gr  για την ενημέρωση των 
δράσεων και των έργων των 8 Περιφερειακών Ενοτήτων Π.Α. σε αιρετούς, εργαζόμενους και 
δημότες.

     (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα)
21. Εισήγηση σχετικά με την αίτηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, 

Κοντούδη Κυριάκου του Παντελή, για νομική στήριξη από την Περιφέρεια Αττικής
(Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού)
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22. Λήψη απόφασης για την εκποίηση - ανακύκλωση ή καταστροφή άχρηστου μηχανογραφικού 
εξοπλισμού διακοσίων οκτώ (208) τεμαχίων σε χώρο του ισογείου του κτιρίου της Περιφέρειας 
Αττικής, στο 17ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη

23. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Αθλητικού Γυμναστικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΥΑΔΕΣ, 
παραχώρησης του Θεάτρου του Αττικού Άλσους για την πραγματοποίηση προβών και 
παραστάσεων από τις 24 έως τις 30 Ιουνίου 2021.

24. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του κου Δημητρίου Κωνσταντόπουλου, παραχώρησης χώρου στο 
Αττικό Άλσος για την πραγματοποίηση μικρής ιδιωτικής εκδήλωσης το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021.

25. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Συλλόγου «Επιμένουμε Πεδίον του Άρεως», παραχώρησης 
του Θεάτρου Αλίκη στο Πεδίον του Άρεως για την πραγματοποίηση εκδήλωσης, την Κυριακή 27 
Ιουνίου 2021. 
(Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών)

26. Διαβίβαση προς έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο 
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», 
προϋπολογισμού 1.983.870,97 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

27. Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.Ε.) της 
μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» 
αναδόχου σύμπραξης Μελετητών και Γραφείων Μελετών: 1) ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 2) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ, 3) «ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» 
Ε.Π.Ε., 4) «Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ» Ε.Ε. – δ.τ. «ΑΛΦΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Ε.Ε.», 5) «ΣΚΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΕΠΕ – δ.τ. «ΣΚΑΛΟΣ 
Ε.Π.Ε.», 6) «Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ» Ε.Ε. – δ.τ. «ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» που 
εκπροσωπείται νομίμως από τον ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Χρήστου.

28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ 
ΠΕΖΟΓΈΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΓΈΦΥΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΎ ΠΑΝΑΓΟΎΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΏΣΕΙΣ ΛΟΙΠΏΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΉΣΤΩΝ ΧΏΡΩΝ», προϋπολογισμού 523.987,90€ (πλέον ΦΠΑ) και αποζημίωση της 
αναδόχου εταιρείας LATERN CONSTRUCTION CO S.A. λόγω διάλυσης της σύμβασης.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων)

29. Έγκριση του σταδίου της τοπογραφικής μελέτης της μελέτης με τίτλο  «ΜΕΛΕΤΗ 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ 
ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»  προεκτιμώμενης  αμοιβής 73.746,76 € (με το ΦΠΑ) 
αναδόχου σύμπραξης γραφείων μελετών «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ» -  
«MARNET Α.Τ.Ε».

30. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αρ. 
96702  για  το  έργο : «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των οδών Χαλκίδος και 
Βαλαωρίτου στο Δήμο Πειραιά» προϋπ/σμού 9.300.000,00  Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

31. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης μετά των παραρτημάτων-τευχών και της 
ηλεκτρονικής δημοπράτησης ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας – παροχής υπηρεσίας 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ στις 
ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. Α . ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», προεκτιμώμενης αξίας 137.824,50 € με ΦΠΑ.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς και Νήσων)

32. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΥΡΛΕΖΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ».

33. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Παλαιάς Χάραξης Σταυρός 
– Λαύριο (25χλμ.)» (ΚΑΕ 97810501601) ,  αναδόχου εταιρείας «Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ».

    (Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ανατολικής Αττικής)
34. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, στο πλαίσιο της μελέτης 

«Ολοκλήρωση μελέτης βελτίωσης, χάραξης και διαπλάτυνσης της επαρχιακής οδού Μέγαρα- 
Αλεποχώρι (Ορεινό τμήμα)» μέχρι 30-06-2022.

    (Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δυτικής Αττικής)
35. Έγκριση   του   2ου   Ανακεφαλαιωτικού   Πίνακα   Εργασιών   και   του   2ου   Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε     του   

έργου  «Ανακατασκευή Οδικών Τμημάτων στο παράπλευρο Οδικό Δίκτυο του Άξονα (Π.Α.Θ.Ε.) 
της Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 5.500.000,00€ αναδόχου ΟΔΟΣ ΑΤΕ.

36. Έγκριση παράτασης της 4ης τμηματικής προθεσμίας για την προμήθεια των υλικών του άρθρου 
του Τιμολογίου με Α.Τ. 16, της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών ΣΗΜ-05/19 «Συντήρηση & 
Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής», Παρόχου Κ/ΞΙΑ 
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ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε.-ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε., προϋπολογισμού 9.999.949,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

37. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του ηλεκτρονικού 
(μεικτού άνω των ορίων) διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού:  3.999.793,60€  
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

38. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου κάτω των ορίων: 
«Συντήρηση – καθαρισμός και επισκευή φρεατίων υδροσυλλογής και συνδετήριων αγωγών στο 
οδικό δίκτυο ΠΑΟΔ και στο παράπλευρο της Αττικής Οδού» (ΣΑΕΠ 585,  κωδικός έργου 
2014ΕΠ58500064 ως υποέργο), προϋπολογισμού 6.412.000,00€, (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.).

    (Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών)

Παρακαλείσθε, σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Οικονομικής 
Επιτροπής στα τηλ. 213 2063776 και 2132063822.

Καλείσθε όπως μας ενημερώσετε έως την ως άνω ημέρα (22/6/2021) και ώρα 18:00 το 
αργότερο, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην 
ηλεκτρονικής διεύθυνση oe@patt.gov.gr περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκό ή απόχη 
στην ψηφοφορία) ως και περί τυχόν παρατηρήσεών σας, προκειμένου να συμπεριληφθούν 
στις αποφάσεις.

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο site της 
Περιφέρειας.

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Πέππας

mailto:oe@patt.gov.gr
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