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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 1η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 18-01-2022 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. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
(Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών)

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 745.000,00 € για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ από 
την κατανομή καθαρών εσόδων ειδικού κρατικού λαχείου κοινωνικής αντίληψης για κοινωνικές 
πολιτικές οικονομικού έτους 2021.

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 € για φόρους τόκων για την έκδοση 
συμψηφιστικών ενταλμάτων έτους 2022.

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 350.000,00 € για την έκδοση συμψηφιστικών 
ενταλμάτων για προμήθειες τραπεζών έτους 2022.

5. 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022
(Δ/νση Προϋπολογισμού)

6. Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2021, της Π.Ε. Νήσων, λόγω λήξης 
οικονομικού έτους.

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση Χ.Ε.Π για την προμήθεια αμόλυβδης 
βενζίνης για τα υπηρεσιακά οχήματα της ΠΕ Νήσων.

8. Μερικές ανακλήσεις Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. για τις 
εντός και εκτός έδρας μετακινήσεις των οδηγών της Δ/νσης Οικονομικών της ΠΕ Νήσων για το 
έτος 2022.

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 700,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την 
προμήθεια ψυγείου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
για την προμήθεια υλικών για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , στο πλαίσιο της εφαρμογής 
του Προγράμματος Συγκριτικών Πειραματικών Εργασιών Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς 
έτους 2021.

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ύψους 35.500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια υλικών για το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Συγκριτικών Πειραματικών Εργασιών 
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021.
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(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νήσων)
12. Έγκριση ανατροπής, ανά ΚΑΕ, των δεσμεύσεων πιστώσεων της Π.Ε. Πειραιά, λόγω λήξης του 

οικονομικού έτους 2021.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά)

13. Εισήγηση περί τροποποίησης των υπ. αρ. 120 και 146 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών  της 
Π.Ε.Δυτ.Αττικής.

14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4286/2014 όπως ισχύει, για την 
κατ΄εξαίρεση μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων.

15. Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2021, της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, λόγω 
λήξης οικονομικού έτους.

16. Ανακατανομή της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρ. 1100751/21, πολυετούς 
υποχρέωσης, για την τακτική συντήρηση κλιματιστικών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικής Αττικής)

17. Έγκριση του υπ’ αρ. 23/2021 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της υπ’ αρ. 6/2021 Πρόσκλησης της Π.Ε. 
Δυτικού Τομέα Αθηνών μεταφοράς μαθητών.

18. Έγκριση ανατροπής των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης ανά ΚΑΕ της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθήνας, λόγω λήξης του Οικονομικού Έτους 2021.

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών βελτίωσης εγκατάστασης 
κλιματισμού στο κτήριο επί της οδού Θηβών 250, Αιγάλεω, όπου στεγάζεται το 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  
Γ΄ Αθήνας, αρμοδιότητας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 1.463,20 € συμπ. 
ΦΠΑ.

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης 
(Αμόλυβδη Βενζίνη) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε Δυτικού 
Τομέα Αθηνών, ετήσιας διάρκειας ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού, συνολικής προϋπ. δαπάνης 
ποσού 6.000,00 € συμπ. ΦΠΑ (πολυετής υποχρέωση).

21. Έγκριση σκοπιμότητας, δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μπαταριών των 
θερμομέτρων και των συσκευών μέτρησης PH για την κάλυψη των αναγκών της Δνσης 
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, 
προϋπολογισμού 150,00  € συμπ. ΦΠΑ.

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών μηνιαίου καθαρισμού 
(εσωτερικού-εξωτερικού πλυσίματος) και ενός (1) βιολογικού καθαρισμού των έξι (6) 
υπηρεσιακών οχημάτων της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, 
συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00€ συμπ. ΦΠΑ (πολυετής υποχρέωση).

23. Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων της υπ’ αρ. 8/2021 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού κάτω των ορίων 
Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των κτιρίων αρμοδιότητας 
της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα)

24. Λήψη απόφασης περί κατάργησης και τροποποίησης δρομολογίων λόγω ανάδειξης 
προσωρινών μειοδοτών στην υπ΄ αριθ. 5 / 2021 Πρόσκλησή μας στο πλαίσιο του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων 
Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022 
(ΕΣΗΔΗΣ:142133).

25. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των οικονομικών προσφορών των επιχειρήσεων 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ στο πλαίσιο του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων 
Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022 
(υπ΄ αριθ. 5 / 2021 Πρόσκλησης, ΕΣΗΔΗΣ:142133).

26. Έγκριση των όρων και του σχετικού τεύχους της υπ’ αριθμ. 4/2021 Διακήρυξης ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής (κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., στα κτίρια των 
Αγροτικών Κτηνιατρείων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α., καθώς και 
στα κτίρια που στεγάζονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και το 1ο Κέντρο Διεπιστημονικής 
Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής, για χρονικό 
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διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης [CPV: 90911200-8 
(Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων), Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 141435 ].

27. Έγκριση ανάκλησης συνολικού ποσού 29.760,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την 
προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών 
και Επικοινωνιών Π.Ε.Α.Α. και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατ. Αττικής.

28. Έγκριση Ανατροπής δεσμευμένων πιστώσεων ανά ΚΑΕ, του Προϋπολογισμού έτος 2021, της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, λόγω λήξης του οικ. έτους 2021.

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.000,00€ για την έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομα 
μονίμου υπαλλήλου της Δ/νσης Οικονομικών της ΠΕΑΑ, για την πίστωση e-pass για τη διέλευση 
των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Π.Ε.Α.Α., μέσω Αττικής Οδού, ώστε να γίνεται ταχύτερη 
εξυπηρέτηση των αναγκών της υπηρεσίας, για το έτος 2022  και ορισμός υπόλογου.

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 36.167,08€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 
την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α., καθώς και στα κτίρια που στεγάζονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και το 1ο 
Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) 
Ανατολικής Αττικής, για χρονικό διάστημα πέντε (05) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, 
[CPV: 90911200-8 (Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων)]».

31. Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  ποσού 29.760,00€,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
για  την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Α.Α., [CPV: 09132100-4 (Αμόλυβδη βενζίνη), 
09134200-9 (Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ)].

32. Έγκριση των όρων και του σχετικού τεύχους της υπ’αριθμ. 1/2022 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού 
ανοικτού, κάτω των ορίων διαγωνισμού, για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και 
χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων καθώς και 
συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2022.

33. Συγκρότηση  για  χρονικό  διάστημα  ενός  (1) έτους, αρχής γενομένης από 5-2-2022: Α. 
Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης 
της Π.Ε.Α.Α. Β. Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών  της Π.Ε.Α.Α, με 
εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000,00€, χωρίς ΦΠΑ. Γ. Τριμελούς Επιτροπής 
παρακολούθησης και Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της  
Π.Ε.Α.Α

       (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής)
34. Λήψη απόφασης για προσφυγή σε διαπραγμάτευση, για την ανάθεση δύο νέων δρομολογίων 

μεταφοράς μαθητών, σε  δημόσια σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών 
της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022.

35. Τροποποίηση του με α/α 33 δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών.
36. Αποσφράγιση και αξιολόγηση των ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, των 

προσωρινών αναδόχων, της 6/2021 Πρόσκλησης (α/α στο ΕΣΗΔΗΣ: 140900), στο πλαίσιο του 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων 
σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για το 
σχολικό έτος 2021-2022.

37. Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης, για ένα (1) νέο 
δρομολόγιο μεταφοράς μαθητή σε δημόσιο σχολείο της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.

38. Έγκριση ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ανά ΚΑΕ λόγω λήξης του 
οικονομικού έτους 2021 της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.

39. Αποσφράγιση και αξιολόγηση των ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, τριών 
προσωρινών αναδόχων, κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης, για νέα δρομολόγια της Π.Ε. 
Βορείου Τομέα Αθηνών, για το σχολικό έτος 2021-2022.

40. Αποσφράγιση και αξιολόγηση των ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, ενός 
προσωρινού αναδόχου, κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης, για τα με α/α 160 και 163 άγονα 
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δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, της 6/2021 Πρόσκλησης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, για 
το σχολικό έτος 2021-2022.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Βορείου Τομέα)

41. Έγκριση ανατροπής των δεσμευμένων πιστώσεων ανά ΚΑΕ λόγω λήξης του οικονομικού έτους 
2021 της  Περιφερειακής Ενότητας  Νότιου Τομέα Αθηνών.

42. Λήψη απόφασης 1) περί κήρυξης έκπτωτου οριστικού αναδόχου στα πλαίσια του ΔΣΑ για 
μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2020-2021 , 2021-2022 αριθ.1/2021 (ΑΔΑΜ: 
21PROC008033780) Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α. (α/α συστήματος 105284 2)την ανάδειξη  προσωρινού αναδόχου για το 
δρομολόγιο με α/α 123 γ) έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για το 
δρομολόγιο με α/α 6.

43. Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων της υπ’αρ.3/2021 (ΑΔΑΜ: (21PROC009622471)  Διακήρυξης 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς 
των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4483/2017,  για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς από και προς τις εγκαταστάσεις  των Πιστοποιημένων Φορέων 
του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας ,  (ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ με δ.τ. ΠΕΚ/ΑΜΕΑ και ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ με δ.τ. ΠΟΡΤΑ 
ΑΝΟΙΧΤΗ , από  την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2022.

44. Ανάθεση, κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το 
άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την Αναβάθμιση Ταχύτητας 
Πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ του κτιρίου της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών επί 
της οδού Θεομήτορος 57 στον Άλιμο, χρονικής διάρκειας έως 12 μηνών
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νότιου Τομέα)

45. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. συνολικού ποσού 21.000,00€ 
και ορισμού υπολόγων, για πληρωμή e-παραβόλου για τον έλεγχο οχημάτων στο ΚΤΕΟ 
Χολαργού και στο ΚΤΕΟ Μάνδρας.

46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40.259,45€ για  την καταβολή εφάπαξ 
αποζημίωσης του Ν. 4153/1961 σε τέως υπάλληλο.

47. Επιστροφή ποσού 317,52€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, από Πρόστιμο του Πρωτοβάθμιου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου Ε. Δ. Χ, της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Κ.Τ. Αθηνών.

48. Επιστροφή καταβληθέντων τελών μεταβίβασης στους δικαιούχους της συνημμένης κατάστασης, 
συνολικού ποσού  4.748,00€, λόγω μη πραγματοποιήσεως της μεταβίβασης των οχημάτων 
τους.

49. Επιστροφή ποσού 50,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, από εκ παραδρομής κατάθεση.
50. Έγκριση ανατροπής των δεσμευμένων πιστώσεων ανά ΚΑΕ Π.Ε.Κ.Τ. λόγω λήξης του 

οικονομικού έτους 2021
51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 124,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την επανεκτύπωση 600 επαγγελματικών καρτών για τις 
ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Α.

52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 858,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής και μεγάλου 
service του ΚΗΙ-9683 υπηρεσιακού οχήματος του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών Π.Α.

53. Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του αρ. 32 Ν.4412/2016, για 
την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δημόσιων σχολείων της Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών που αφορούν τη σχολική χρονιά 2021-2022.

54. Απόδοση  ανταποδοτικού  τέλους  λαϊκών  αγορών  στους  Δήμους   χωρικής  αρμοδιότητας  
της  Περιφέρειας  Αττικής  για  το   Β΄ Εξάμηνο  του    2021.

55. Απόδοση  χαρτοσήμου  2,00% και  ΟΓΑ  χαρτοσήμου 0,40%  (σύνολο 2,40%)  από  τις  
εισπράξεις  των δικαιωμάτων προσέλευσης  επαγγελματιών  πωλητών  λαϊκών  αγορών, τις 
εισπράξεις από την άρση αναστολής της αδείας των επαγγελματιών  πωλητών  λαϊκών  
αγορών, ρυθμίσεις καθώς και τις εισπράξεις των  παραγωγών  αγροτικών προϊόντων – 
πωλητών, στο  Ελληνικό  Δημόσιο   για  το  Δ’ τρίμηνο  2021.

56. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 247.418,90€ που εισπράχθηκε από 
την Περιφέρεια Αττικής για λογαριασμό των Ομοσπονδιών Επαγγελματιών και Παραγωγών 
Πωλητών Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής  για το έτος 2021.
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57. Έγκριση των όρων του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων 
κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών για 
ένα έτος, προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%.

58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  442.103,43 € , για την πληρωμή 
δικαστικής δαπάνης σε εκτέλεση της υπ ΄αριθμ. 3035/2021 απόφασης του Εφετείου Αθηνών 
(Τμήμα 14º , Τριμελές).

59. Συγκρότηση των οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν. 
4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

60. Συγκρότηση ειδικής τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την «Παροχή 
υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων παρακολούθησης χωρικής και τομεακής τρωτότητας και 
προόδου εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 
της Περιφέρειας Αττικής (Πε.Σ.Π.Κ.Α.)», συνολικού προϋπολογισμού: 480.818,18€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  14.677,95 € , για την πληρωμή 
δικαστικής δαπάνης , σε εκτέλεση της υπ ΄αριθμ. Α8651/2021 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 26º , Μονομελές).

62. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π., και ορισμού υπολόγου, για την 
κάλυψη μικροδαπανών, απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Περιφερειάρχη.

63. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π., και ορισμού υπολόγου για την 
κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικων.

64. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π., και ορισμού υπολόγου, για 
αγορά εθιμοτυπικών δώρων και κάλυψη αναγκών του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο των Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου.

65. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. συνολικού ποσού 4.000,00 € και 
ορισμού υπολόγου, για την ανανέωση μονάδων e-pass για τις διαδρομές μέσω Αττικής Οδού, 
για τα υπηρεσιακά οχήματα ΚΗΙ 5812, ΚΗΙ 9326, ΚΗΙ 9675 και ΚΗΗ 2237 που χρησιμοποιεί ο 
Περιφερειάρχης Αττικής.  

66. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού  15.000,00 € και ορισμού 
υπολόγου, για την κάλυψη αναγκών σίτισης και θέρμανσης του Συνεργείου της Δ/νσης 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, που εδρεύει στο Κέντρο Διαχείρισης Αποχιονισμού 
στο Καπανδρίτι, σε περίπτωση έκτακτων καιρικών φαινομένων.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα)

67. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2022.
(Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού)

68. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου/-ων προς κάλυψη των στεγαστικών 
αναγκών των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και του 1ου 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά.
(Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών)

69. Έγκριση  Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής 
Ταφής  (ΧΥΤ) στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού», 
κατασκευαστικής ΚΞΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. & ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

70. Έγκριση 10ου Α.Π.Ε.,  5oυ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & 2ης Σ.Σ.Ε. του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α) ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ”, αναδόχου κοινοπραξίας ΑΚΤΩΡ 
Α.Τ.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε & ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε 

71. Παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Αποκατάστασης Κτιρίων 
Περιφέρειας Αττικής στο Βοτανικό (πρώην Λυσσιατρείο)» εκτιμώμενης αξίας 49.189,62 € (με 
απρόβλεπτα και ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016.

72. Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ» 
αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ.
 (Δ/νση Τεχνικών Έργων)

73. Έγκριση των Πρακτικών Ι & ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή μελετητή για την 
εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Οριοθέτηση ρεμάτων Νήσου Σαλαμίνας», προεκτιμώμενης 
αμοιβής 748.810,40 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

74. Μερική αποδοχή του από 16-7-2019 αιτήματος καταβολής αποζημίωσης για θετικές ζημιές της 
αναδόχου ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ, εξ’ αιτίας της υπερημερίας του Κ.Τ.Ε. λόγω πλήρους αδυναμίας 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61e04b27d804b3fd51b03874 στις 13/01/22 17:55
6

εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων στο Δήμο 
Σαλαμίνας» συμβατικής δαπάνης 2.005.598,72€ (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

75. Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ IV» του διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ, 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ στις ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. Α . 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης: 137.824,50 € με ΦΠΑ.

76. Διαβίβαση του Πρακτικού ΙΙ της Ε.Δ. του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α 141270  για την 
ανάθεση του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά κατά την τριετία 
2022-2024»,  προϋπολογισμού 300.000,00€, για την λήψη απόφασης για την οριστική 
κατακύρωση της ανάθεσης της σύμβασης στον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ Α.Ε.

77. Αποστολή Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με 
την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ 
ΑΤΕ.
 (Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς και Νήσων)

78. Έγκριση  παράτασης προθεσμίας της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»
 (Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ανατολικής Αττικής)

79. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης - παράτασης της προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την κατασκευή του έργου 
με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 
(ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)».

80. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής 
Ανάπτυξης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής του Δήμου 
Αθηναίων του ΥΠΠΟΑ και της εταιρίας με την επωνυμία «Εθνικός Κήπος-Μητροπολιτικό 
Πράσινο Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΛΟΦΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού  
6.895.260,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

81. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του 
Ν.3852/2010 και του  άρθρου 44 του Ν.4412/2016 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ Δ’ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»  συνολικού  προϋπολογισμού  990.760,00ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

82. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του Δήμου Δάφνης- Υμηττού για την υλοποίηση του έργου : «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ» συνολικού προϋπολογισμού 1.910.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

83. Έγκριση σύναψης και όρων  τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ».

84. Έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και 
του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: 
«Ανακατασκευή της οδού Κ. Παλαμά της Δ.Κ. Καματερού με σκοπό την ασφαλή κυκλοφορία και 
προσβασιμότητα» συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%).
 (Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

85. Παράταση συνολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών της εργολαβίας: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΑΚ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ» αναδόχου : 
«ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».
 (Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας)

86. Έγκριση διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «ΑΡΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΗΣ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ ΡΟΣΙΝΙΟΛ)ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΙΝΔΟΥ, ΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ)», 
προϋπολογισμού 140.000,00€ (με ΦΠΑ).
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87. Έγκριση διακήρυξης και ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση –Ανακατασκευή 
οδικών τμημάτων του Παράπλευρου Οδικού Δικτύου της Αττικής Οδού Περιφέρειας Αττικής», 
(ΣΑΕΠ 585, κωδικός έργου 2017ΕΠ58500008 ως υποέργο),προϋπολογισμού: 2.742.900,00 € 
(με ΦΠΑ).

88. Α)   Έγκριση διακήρυξης μετά των παραρτημάτων της, για την διενέργεια του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού σύμβασης προμήθειας: «ΣΗΜ-05/21 : Συντήρηση & Άρση βλαβών 
Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 
4.838.709,60 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).   Β)   Έγκριση αποστολής σχετικής προκήρυξης σύμβασης 
για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες 
διατάξεις.
 (Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών)

89. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση μηχανημάτων έργου-οχημάτων με το 
απαραίτητο προσωπικό τους για την αντιμετώπιση του έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος 
(πυρκαγιά) που προέκυψε στο Δήμο Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 
από 20-05-2021.

90. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων στην Περιφερειακή 
Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από 08-08-2021.

91. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων με το απαραίτητο 
προσωπικό τους σε συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση τυχόν 
έκτακτου γεγονότος (πυρκαγιά) σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής από τις 26-09-2021.

92. Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για την διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων με το απαραίτητο 
προσωπικό τους για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας προς συνδρομή της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, άλλων υπηρεσιών της Περιφέρειας και 
Δήμων της Περιφέρειας Αττικής από τις 11-01-2022.

93. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση δύο (2) φορτηγών, ενός (1) λαστιχοφόρου 
φορτωτή και ενός (1) ερπυστριοφόρου προωθητήρα τύπου D8 μαζί με τα απαραίτητα 
συνοδευτικά τους και με το απαραίτητο προσωπικό τους από 03/10/2021, για την αντιμετώπιση 
έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιά) που εκδηλώθηκε στην οδό Αγίου Πολυκάρπου 
στην περιοχή Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων.

94. Επικαιροποίηση εγκρίσεων απολογιστικών δαπανών για τη διάθεση οχημάτων- μηχανημάτων 
και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων κατά το έτος 2021 .

95. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση δύο (2) ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με το 
απαραίτητο προσωπικό τους και με τα συνοδευτικά τους από 04-09-2021, για την αντιμετώπιση 
έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιά) που εκδηλώθηκε στην οδό Αγίου Πολυκάρπου 95 
στην περιοχή Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων.

96. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο Αττικό 
Άλσος, ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο Πεδίον του Άρεως και ενός (1) υδροφόρου οχήματος 
στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» με το απαραίτητο προσωπικό τους από τις 27-
09-2021, για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιάς).

97. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο Αττικό 
Άλσος, ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο Πεδίον του Άρεως, ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο 
Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» και ενός (1) υδροφόρου οχήματος στον 9ο Π.Σ. 
Αθηνών, με το απαραίτητο προσωπικό τους από τις 03-10-2021, για την αντιμετώπιση τυχόν 
έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιάς).

98. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση ενός (1) ερπυστριοφόρου μηχανήματος έργου 
με το απαραίτητο προσωπικό του και με το απαραίτητο όχημα μεταφοράς αυτού από 
07/09/2021, για την αντιμετώπιση εκτάκτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιά) που 
εκδηλώθηκε στην οδό Αγίου Πολυκάρπου 95 στην περιοχή Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων.
 (Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας) 

99. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αρ.  10667/2021 απόφασης του 31ου Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών.

100. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αρ.  Α11544/2021 απόφασης του 7ου Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
(Γρ. Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής)
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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 (18/01/2022) 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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