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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα,  09-1-2017 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Τηλ.: 213 2063776, 213 2063538 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίαση της, την 04-01-2017 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30π.μ., που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακών 
Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό 
απόφασης από 1 έως 36, έτους 2017: 
 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

1 

α) Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 
«Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση 
Α΄)» εκτιμώμενης αξίας 150.000.000€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). β) 
Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης. 1 

2 

Επανεισαγωγή του εξ αναβολής θέματος, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμό 2991/2016 απόφαση της Ο.Ε., για την «Έγκριση του 
Πρακτικού της   δημοπρασίας  της παροχής της Υπηρεσίας: 
«Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής 
ζημιάς στο χώρο της  εταιρείας "ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ –
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε." στο Δήμο Ασπροπύργου,   Ν. 
Αττικής» συνολικού προϋπολογισμού  74.400 €  (με Φ.Π.Α.), 
Κατακύρωση στο μειοδότη και Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για τη 
συνέχιση του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης 
αυτού. 2 

3 

Λήψη Απόφασης για την παράταση συνολικής προθεσμίας της 
μελέτης: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης 
του δήμου Βιλίων. 3 

4 

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΝΗΣΩΝ», συμβατικής δαπάνης 284.586,50 Ευρώ με ΦΠΑ αναδόχου 
εταιρείας ΓΕΩΤΕΡ Α.Ε. 4 

5 
Εξέταση Προδικαστικής Προσφυγής κατά της μελέτης: «Μελέτη 
ομβρίων των Δήμων Κορυδαλλού – Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη». Αποσύρεται 

6 

Έγκριση παράτασης της συμβατικής τμηματικής προθεσμίας 
περαίωσης για την Παροχή Υπηρεσιών «ΣΠ-01/14: Συντήρηση, 
βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας 
ΔΚΕΣΟ», προϋπολογισμού: 1.412.014,72€(με ΦΠΑ)», αναδόχου 
Κ/ξίας«ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΝΑΤΟΥΡΑ Α.Ε. – ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», 
για το 1ο τμήμα. 5 

7 

Έγκριση παράτασης της συμβατικής τμηματικής προθεσμίας 
περαίωσης για την Παροχή Υπηρεσιών «ΣΠ-01/14: Συντήρηση, 
βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας 
ΔΚΕΣΟ», προϋπολογισμού: 1.118.511,20€(με ΦΠΑ), αναδόχου 
Κ/ξίας«ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΝΑΤΟΥΡΑ Α.Ε. – ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», 6 
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για το 2ο τμήμα. 

8 

Έγκριση παράτασης της συμβατικής τμηματικής προθεσμίας 
περαίωσης για την Παροχή Υπηρεσιών «ΣΠ-01/14: Συντήρηση, 
βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας 
ΔΚΕΣΟ», προϋπολογισμού: 1.074.193,60€(με ΦΠΑ), αναδόχου 
Κ/ξίας«ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΝΑΤΟΥΡΑ Α.Ε. – ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», 
για το 3ο τμήμα. 7 

9 

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης 
εργασιών του έργου : «ΣΟ-04/12: Συντήρηση Στηθαίων Ασφαλείας 
σε Περιοχές Αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», συνολικού προϋπολογισμού 
4.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου «ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.». 8 

10 

Έγκριση παράτασης της συμβατικής τμηματικής προθεσμίας 
περαίωσης για την Παροχή Υπηρεσιών : «ΣΗΜ-02/15 : Υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής» 
προϋπολογισμού:  2.500.000,00 €  (με ΦΠΑ). 9 

11 

Έγκριση πρακτικού που αφορά τη αντικατάσταση του τακτικού 
μέλους Παπαδόπουλου Ιωάννη της Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής για 
την προέγκριση της επισκευής, συντήρησης, προμήθειας 
ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και λοιπών εξαρτημάτων των 
υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Πειραιά, για τη βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης-παραλαβής των σχετικών εργασιών, υπηρεσιών, υλικών 
και των ασφαλιστηρίων συμβολαίων καθώς και για την παραλαβή 
βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης και παραλαβής 
πετρελαίου κίνησης για τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη της Π.Ε. Πειραιά, 
η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1107/20-05-2016. 10 

12 

Έγκριση ή μη του Πρακτικού 8/2016 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Διενέργειας- Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Ανοικτών 
Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε Πειραιά, που 
αφορά την αξιολόγηση των ελλειπόντων δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της Δ/ξης 1/2016 Επιμέρους Διαγωνισμού για την Π.Ε. 
Πειραιά στο πλαίσιο του ΔΣΑ, για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 
2017-2018 και 2018-2019. 11 

13 

Διενέργεια διαπραγμάτευσης, κατόπιν της υπ. αρ. 3165/2016 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  της Περιφέρειας Αττικής για 
δρομολόγια της ΠΕΔΑ στα πλαίσια του 2ου Επιμέρους Διαγωνισμού 
του ΔΣΑ για τη μεταφορά μαθητών. 12 

14 

Έγκριση των όρων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
υποβολή προσφορών, αναφορικά με την προμήθεια και τοποθέτηση 
τεσσάρων (04) μπαταριών και συγκεκριμένα: μίας (1) μπαταρίας στο 
με αρ. κυκλ. ΚΗO 4810 όχημα της Π.Ε.Δ.Α., μίας (1) μπαταρίας στο 
με αρ. κυκλ. ΚΗΟ 5422 όχημα της Π.Ε.Δ.Α. και δύο (2) μπαταριών 
στο με αριθ. κυκλ. ΚΗΙ 8226 φορτηγό οχήμα της Π.Ε.Δ.Α., συνολικού 
προϋπολογισμού 770,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13 

15 

Έγκριση ή μη του υπ. αρ. 123/15-12-2016 πρακτικού της 
Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Δ.Α. σχετικά με αξιολόγηση 
δικαιολογητικών κατακύρωσης  μειοδοτών διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης για νέα- αδιάθετα δρομολόγια της ΠΕΔΑ για 
25 μέρες και όχι πέραν της 31/12/2016. 14 

16 

Έγκριση ή μη πρακτικού του υπ. αρ. 21/22-12-2016 πρακτικού της 
Τριμελύς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Πρόχειρων & 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης που αφορά την αξιολόγηση 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, εταιρεία 
«ΦΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «QUALITY 15 
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TRANS CARGO ΦΙΝΟΥ ΑΜΕ» του Συνοπτικού Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη μετεγκατάσταση των 
υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 
προϋπολογισμού 17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

17 

Έγκριση ή μη του υπ. αρ. 125/15-12-2016 πρακτικού 
(συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατακύρωσης) της Πενταμελούς 
Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών /Διεθνών 
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ που 
αφορούν την υπ’ αρ. 5/2016 Διακήρυξη για τη διενέργεια  
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, στα 
πλαίσια της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για 
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα 
σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019, προϋπολογισμού 
6.254.325,00€ πλέον ΦΠΑ. 16 

18 

Διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, 
για την ανάθεση ενός (1) νέου  δρομολογίου  που προέκυψε  μετά 
την προκήρυξη των διαγωνισμών, έως  τις 30-06-2017, σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016, 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 
72 του Ν.4445/2016. Αποσύρεται 

19 

Έγκριση  έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
€:  17.0463.556,74  που θα βαρύνει τις πιστώσεις προυπολογισμού 
της  Περιφέρειας Αττικής –ΠΕΑΑ οικονομικού έτους 2017 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δημοπράτηση έργων από τη 
Δ/νση  Τεχνικών Έργων της ΠΕΑΑ. Αποσύρεται 

20 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 5.677.513,97 € που 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού ) οικ. έτος 2017  της 
Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Α.Α. παρελθόντων ετών (διάκριση ΚΑΕ σε 
02). 17 

21 

Έγκριση δέσμευση πίστωσης ποσού €: 22.100.000,00 και έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 14.405.455,00 ευρώ  που θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του προυπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής 
– Π.Ε.Α.Α. οικ. έτος  2017 και (διάκριση ΚΑΕ σε 01). 18 

22 

Αποδοχή ή μη του με αρ. 10/2016 πρακτικού της Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. 
Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα την 
αξιολόγηση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
που υποβλήθηκαν στον με αριθ. 26055 επιμέρους ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό, της με αρ. 1/2016 Διακήρυξης, της Π.Ε. Βορείου Τομέα 
Αθηνών, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του 
άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017,2017-2018 και 
2018-2019, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά 
δρομολόγιο, συνολικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων προαίρεσης  και της αναπροσαρμογής του 
τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου έως 10%, 4.161.150,00 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 19 

23 

Έγκριση ανάθεσης για την αντικατάσταση ανταλλακτικών που 
απαιτούνται για τον ανελκυστήρα στο κτίριο επί της Λεωφ. 
Μεσογείων 372 στην Αγία Παρασκευή, όπου στεγάζεται η Διεύθυνση 
Ανάπτυξης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, ποσού διακοσίων 
ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (297,60€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 20 

24 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00€ 21 
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συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την πληρωμή δαπανών, που 
αφορούν στη σύνταξη συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων  
εκπροσώπησης της Περιφέρειας Αττικής, από το Νομικό Γραφείο 
Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων καθώς και το Νομικό 
Γραφείο Περιφερειακών Ενοτήτων του Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου 
και Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους (1/1/2017-31/12/2017) 

25 

Ανάθεση, κατά το άρθρο 118 ν.4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
τιμής, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για το τμήμα Δημόσιας 
Υγιεινής  και Προαγωγής της Υγείας   22 

26 

Ανάθεση, κατά το άρθρο 118 ν.4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
τιμής, για την προμήθεια βιβλίων Μητρώου για τις ανάγκες της 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας. 

23 

27 

Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη προμήθεια καύσιμης ύλης 
και φαγητού για το προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής που 
απασχολήθηκε στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό 
δίκτυο λόγω χιονοπτώσεων και παγετού από 29-11-2016 έως 01-12-
2016. 24 

28 

Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη  διάθεση μηχανημάτων και 
προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος από 
χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής 
αρμοδιότητας Π.Ε Δυτικής Αττικής από 29-11-2016. 25 

29 

Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση μηχανημάτων και 
προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος από 
χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής 
από 13-12-2016. 26 

1ο ΕΗΔ 

Ανάθεση κατά το αρ. 118 του Ν. 4412/2016 για την εκκένωση 
λυμάτων του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε.Δ.Α. (Ηρώων Πολυτεχνείου 
78 – Ελευσίνα) και τη μεταφορά τους στον Βιολογικό σταθμό στη 
Μεταμόρφωση Αττικής με τις νόμιμες διαδικασίες». 27 

2ο ΕΗΔ 
Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας του 
Αντιπεριφερειάρχη Νήσων  (Πόρος Τροιζηνία, 05-08/01/2017) 28 

3ο ΕΗΔ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού €: 
12.176.556,74 που θα βαρύνει τις πιστώσεις προυπολογισμού της  
Περιφέρειας Αττικής –ΠΕΑΑ οικονομικού έτους 2017 προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η δημοπράτηση έργων από τη Δ/νση  Τεχνικών 
Έργων της ΠΕΑΑ  29 

4ο ΕΗΔ 

Έγκριση πολυετούς δέσμευσης συνολικού ποσού €: 
1.313.084.229,95  και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
συνολικού ποσού €: 5.387.000,00  που θα βαρύνει τις πιστώσεις 
προυπολογισμού της  Περιφέρειας Αττικής –ΠΕΑΑ οικονομικού 
έτους 2017 προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δημοπράτηση 
έργων από τη Δ/νση  Τεχνικών Έργων της ΠΕΑΑ . 30 

5ο ΕΗΔ 

Αναβολή  διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης στις 04/01/2017 και διενέργειας διαπραγμάτευσης σε 
επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την ανάθεση 
ενός (1) νέου  δρομολογίου  που προέκυψε  μετά την προκήρυξη 
των διαγωνισμών, έως  τις 30-06-2017, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016, όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 72 του 
Ν.4445/2016. 31 

6ο ΕΗΔ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.500,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την ανανέωση της ψηφιακής 
υπογραφής του ΚΤΕΟ Χολαργού. 32 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

7ο ΕΗΔ 

Ανάθεση, κατά το άρθρο 118 ν.4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της τιμής, για την προμήθεια 1050 τμχ επιτραπέζιων ημερολογίων 
έτους 2017. 33 

8ο ΕΗΔ 

Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση 
μηχανημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου 
γεγονότος από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο της 
Περιφέρειας Αττικής από 29-12-2016. 34 

9ο ΕΗΔ 

Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη προμήθεια 
καύσιμης ύλης και φαγητού για το προσωπικό της Περιφέρειας 
Αττικής που θα απασχοληθεί στην αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος 
από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας 
Αττικής από 28-12-2016. 35 

10ο ΕΗΔ 

Παροχή συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων στις δικηγόρους με 
έμμισθη εντολή  της Περιφέρειας Αττικής (Π.Ε Πειραιώς και Νήσων), 
α) Φρατζέσκου Αργυρώ του Μηνά  (ΑΜ/ ΔΣΠ 1551) και β) Σαββίδου 
‘Ολγας  του     (Α.Μ ΔΣΠ 2721)  για την εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας Αττικής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 
(τμήμα Ε΄)   36 

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

 
 
 
 

                                                                     Χρήστος Καραμάνος 
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