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

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Αντιπεριφερειάρχες
3. Εκτελεστικό Γραμματέα
4. Γραφεία Παρατάξεων
5. Γενική Διεύθυνση (Τμ. 

Εσωτερικής Λειτουργίας)
6. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & 

Επιτροπών
7. Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη
8. Νομική Υπηρεσία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 47η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 08-10-2019 και ώρα 11:00 π.μ., στην 
αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα 
ημερήσιας διάταξης:

1.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 7.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ για την ετήσια συνδρομή σε διαδικτυακή βάση νομικών πληροφοριών και την παροχή 
δικαιώματος πρόσβασης στον σχετικό ιστότοπο με τη χορήγηση δέκα πέντε (15) κωδικών, με 
δικαίωμα χρήσης εξακοσίων πενήντα (650) ωρών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών 
της Π.Ε. Νήσων και κοινών υπηρεσιών Π.Ε. Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

2. Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πέντε (5) ψηφιακών 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων τύπου Laser A3, ήτοι δύο (2) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων για τη Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων, ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού 
μηχανήματος για το Τμήμα Πληροφορικής Π. Ε. Πειραιώς με τοπική αρμοδιότητα στις Π. Ε. 
Πειραιώς και Νήσων, ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το Γραφείο 
Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και ενός 
(1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς 
και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 26.660,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α., και των όρων της σχετικής Διακήρυξης

3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 515/2019 (ΑΔΑ: 9ΩΕΨ7Λ7-ΤΕΧ) Απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, ως προς τη συμπλήρωση  του έργου  της Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, 
λόγω εφαρμογής του άρθρου 43 του Ν.4605/2019, όπου στο Ν.4412/2016 μετά το άρθρο 32 
προστίθεται άρθρο 32Α.

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 60,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την 
προμήθεια ενός (1) δάφνινου στεφάνου που θα κατατεθεί στο Δήμο Σαλαμίνας, ενόψει   του 
εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, το έτος 2019.

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 2.845,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ για την πληρωμή της συντήρησης (service), επισκευής, αντικατάστασης ελαστικών και για 
την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών, ελαστικών και λιπαντικών, όπου απαιτείται, για 
δύο (2)  υπηρεσιακά οχήματα   της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

     (Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων) 
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6. Τροποποίηση της 458/2019(ΑΔΑ: ΩΤ7Θ7Λ7-ΣΡΜ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με 
την προσθήκη της ανάθεσης καθηκόντων διενέργειας διαπραγματεύσεων του άρθρου 32Α, 
Ν.4412/2016, στην Τριμελή Επιτροπή διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών και διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης της ΠΕ Πειραιά.

     (Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά)
7. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ, για την 
παροχή υπηρεσιών τακτοποίησης και ταξινόμησης, εντός των χώρων του Κέντρου Εφοδιασμού, 
κάτω από τη γέφυρα «Εσπλανάδα», διαχωρισμού υλικών κατά ημερομηνία λήξεως, είδος κ.λ.π., 
ελέγχου καταλληλότητας, συσκευασίας και παλετοποίησης για την λειτουργικότητα του χώρου, 
επανασχεδιασμού και επανατοποθέτησης ειδών με ίδια μέσα (παροχή κατάλληλου 
μηχανολογικού εξοπλισμού, κλαρκ, ανυψωτικών μηχανημάτων, διάθεση ειδικευμένων χειριστών, 
ραουλοδρόμων, υλικών συσκευασίας, χρήση παλετών και μεταφορικών μέσων και οτιδήποτε 
άλλο κριθεί αναγκαίο), CPV: 79920000-9 «Υπηρεσίες συσκευασίας και συναφείς υπηρεσίες», 
συνολικού προϋπολογισμού 52.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 200,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. για την προμήθεια αντιδραστηρίων ελέγχου ποιότητας νερού και συγκεκριμένα: 
αντιδραστήριο ελεύθερου χλωρίου (1 συσκ. των 100 τμχ), αντιδραστήριο για ολικό χλώριο (1 
συσκ. των 100 τμχ) και αντιδραστήριο για PH (1 συσκ. των 100 τμχ), για τη Δ/νση Υγειονομικού 
Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα)

9. Έγκριση καταβολής μέρους του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό 
του οικ. έτους 2019, για επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων, συνολικού ποσού  
5.392,00€, της Δ/νσεως Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

10. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3911/2018 Απόφαση (ορθή επανάληψη) Οικονομικής Επιτροπής, ως 
προς την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, με 
εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000 €, χωρίς ΦΠΑ, της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών  
Περιφέρειας Αττικής.
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα)

11. Τροποποιήσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των υπ’ αρ. 3/2019 και 4/2019 Προσκλήσεων 
της ΠΕΔΑ στα πλαίσια του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020,2020-2021 & 2021-2022

12. Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την καταβολή αμοιβής δικαστικού  επιμελητή, για 
επιδόσεις  της  Περιφέρειας Αττικής ,  ποσού 930,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 450,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τη 
σύναψη ετήσιας σύμβασης για την λειτουργική και τεχνική υποστήριξη του συστήματος 
γραμματοσήμανσης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
 (Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής)

14. Κατάργηση των δρομολογίων με α/α 29 & 183 της υπ΄ αριθ. 6 / 2019 Πρόσκλησης υποβολής 
οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-
2022.

15. Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 2452/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: 9Κ467Λ7-ΠΕΗ) περί παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που ήταν σε 
ισχύ στις 30-06-2019, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 
139/τ.Α΄/31-8-2019).

16. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του 2ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατ. Αττικής στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) της 
Περιφέρειας Αττικής για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλώσιμων (μελάνια, τύμπανα 
κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, 
των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής, καθώς  και  των  ΚΕ.Σ.Υ. Ανατ. 
Αττικής.

17. Έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 158.593,09€,  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την  ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής 
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φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων καθώς και συντήρηση 
πρασίνου σε οδούς αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2020, [( CPV: 77312000-0 (Υπηρεσίες 
εκκαθάρισης από αγριόχορτα) και 77310000-6 (Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου)]
 (Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής)

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή της Δικαστικής Επιμελήτριας ΜΑΡΙΑΣ Δ. 
ΔΑΛΙΑΝΗ για επιδόσεις εγγράφων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα 
Αθηνών, ποσού 1.199,70€.

19. Συγκρότηση Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας  Διαπραγμάτευσης Τιμής, της 
Περιφερειακής Ενότητας  Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Βορείου Τομέα)

20. Έγκριση των υπ’ αριθμ. 76 & 78/2019 Πρακτικών της πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του «Επαναληπτικού, ηλεκτρονικού, ανοικτού 
διαγωνισμού που αφορά την «ενοικίαση κιγκλιδωμάτων περίφραξης» και τη «μίσθωση τεντών-
σκιάστρων κλπ», για την κάλυψη των αναγκών, στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης με τον 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ., του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας και των παράλληλων εκδηλώσεων 
ΣΕΓΑΣ/ΑΙΜΣ για τα έτη 2019 & 2020, προϋπολογισμού 82.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης έως 8% για το έτος 2020 » και ανάδειξη μειοδοτών.    

21. Λήψη απόφασης για την παράταση και τροποποίηση των υπ’ αρ. 116/2016, 187/2018 και 
211/2018 συμβάσεων για την ανάθεση υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Δημόσιων σχολείων 
της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 15 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139 Α’)
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα)

22. Παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (Από περιοχή οδού Αρχιμήδους έως 
αποδέκτη) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ», έως και τις 31 Μαρτίου του 2020
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής). 

23. Λήψη απόφασης για την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 
έργου : «ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ «ΜΑΥΡΑΤΖΑ» ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ», προϋπολογισμού 4.450.000,00€ (με 
ΦΠΑ), αναδόχου  «ΖΙΤΑΚΑΤ  ΑΤΕΒΕ»

24. Λήψη απόφασης για την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 
έργου : «ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ «ΜΑΥΡΑΤΖΑ» ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ», προϋπολογισμού 4.450.000,00€ (με 
ΦΠΑ), αναδόχου «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτικής Αττικής). 

25. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή 
συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της Νήσου Σαλαμίνας», συμβατικής δαπάνης 
6.623.110,40 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ  
 (Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων)

26. Λήψη απόφασης για την εξέλιξη της διαδικασίας του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας 
«Υπηρεσίες συλλογής και αποτύπωσης γεωαναφερόμενων στοιχείων της αστικής επίπλωσης-
περιουσίας του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 
915.516,00  € (πλέον  ΦΠΑ 24%).

27. Διαβίβαση προς Έγκριση 2ου πρακτικού του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την  
Παροχή Υπηρεσιών : «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθήνας 2018-2019», 
συνολικής δαπάνης 806.451,61 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

28. Διαβίβαση προς Έγκριση 2ου πρακτικού του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την  
Παροχή Υπηρεσιών : «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας 2018-2019», 
συνολικής δαπάνης 806.451,61 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

29. Διαβίβαση προς Έγκριση 2ου πρακτικού του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την  
Παροχή Υπηρεσιών : «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας 2018-
2019», συνολικής δαπάνης 806.451,61 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

30. Διαβίβαση προς Έγκριση 1ου πρακτικού του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο 
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΥ», 
συνολικού προϋπολογισμού 4.200.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%).
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31. Διατύπωση Γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου: «Εξωραϊσμός δημοτικού σταδίου 
Πεύκης», συμβατικής αξίας 195.407,47 € (με Φ.Π.Α.), σχετικά με την έγκριση παράτασης της 
συνολικής προθεσμίας.

       (Δ/νση Τεχνικών Έργων) 
32.     Έγκριση επιβολής ποινικής ρήτρας για το 1ο τμήμα της σύμβασης παροχής «ΣΠ-01/15: 

Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», 
παρόχου «ΖΙΤΑΚΑΤ  ΑΤΕΒΕ  

33. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 
έργου «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής (Πρώην ΔΕΣΕ)» 
(κωδ. έργου: 2014ΕΠ58500002), προϋπολογισμού 3.000.000,00€

34. Έγκριση διακήρυξης και των παραρτημάτων της και περίληψης διακήρυξης του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισμός και ανακαίνιση βαφής ιστών Η-Φ εντός των 
διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2019-2020» προϋπολογισμού 
2.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

35. Εγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών« Εκτέλεση εργασιών 
αποχιονισμού περιόδου 2018-2019, σε τμήματα του δικτύου της Περιφέρειας Αττικής» (1ο τμήμα) 
προϋπολογισμού 799.552,00€ με ΦΠΑ

       (Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών) 
36. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: 

«ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», Εργολαβία ΑΠ 94,  
Αναδόχου  :  Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ – ΗΡΩΝ ΑΤΕ
 (Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας)

37. Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης του ακινήτου επί της Λ. Συγγρού 15-17, στην 
Αθήνα.

38. Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης χώρων του ακινήτου επί της οδού Πολυτεχνείου 
αρ. 4, στην Αθήνα

39.  Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης χώρων του ακινήτου επί της Ιεράς Οδού 294
40. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση χώρων χωρίς τη διενέργεια δημοπρασίας βάσει των διατάξεων 

του άρθρου 16 παρ. 2 στ. β΄του Π.Δ. 242/1996 για την κάλυψη αναγκών επέκτασης υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Αττικής
 (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών).

41. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο Αττικό Άλσος
 και ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο Πεδίο του Άρεως, με το απαραίτητο προσωπικό τους, από τις 
23/8/2019, για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιάς) λόγω λήψης 
πρόσθετων μέτρων πυρασφάλειας.
42. Απολογιστική εισήγηση για την έγκριση δαπάνης και ποσού για την προμήθεια και εγκατάσταση 

κάμερας του συστήματος πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής εξαιτίας 
κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης
(Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας)

43. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την πληρωμή απολογιστικών οδοιπορικών 
εξόδων & ημερησίας αποζημίωσης του πρώην Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Παναγιώτη 
Χατζηπέρου. 
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων)

Παρακαλείσθε, σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Οικονομικής 
Επιτροπής στα τηλ. 213 2063776, 2132063538 και 2132063822.

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

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής
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