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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Γραφείο Προέδρου
Λεωφ. Συγγρού 15 - 17
Τ.Κ.  117 43, Αθήνα
Τηλ.: 213 2063 532, -536, -775 
Fax:  213 2063 533
E-mail: ssona@patt.gov.gr

  
Αθήνα,      

Προς:  
1. Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Πατούλη
2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας 

Αττικής
3. κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους 
      Περιφέρειας Αττικής

Συνεδρίαση 21η (έκτακτη) 

Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Καλείστε στις 28/9/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, σε έκτακτη συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής η οποία θα λάβει χώρα δια περιφοράς, κατά τις 
προβλέψεις των διατάξεων: Α) των παρ. 1 & 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. 
Α’/07-6-2010), όπως ισχύει, Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” 
(Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), όπως ισχύει και Γ) της υπ’ αριθμ. 642/2021 (ΑΔΑ: 
65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, δοθέντος ότι το κατωτέρω μόνο θέμα 
ημερήσιας διάταξης αποτελεί κατεπείγουσα περίπτωση, κατά την έννοια των παρ. 1α & 3, 
του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 
1497/τ.α’/17.6.2011), λόγω του περιορισμένου χρονικού διαστήματος προκειμένου να 
γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του αντικειμένου αυτού. Ειδικότερα, η 
εν λόγω συνεδρίαση θα λάβει χώρα με ψηφοφορία μέσω αποστολής μηνύματος 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
ssona@patt.gov.gr, με το παρακάτω μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής, στην 1η 
Διεθνή Έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας “BEYOND 4.0”, από 14 έως 16 
Οκτωβρίου 2021 στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο HELEXPO της 
Θεσσαλονίκης. 

    (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Κουρή)
Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα (28/9/2021) και 
ώρα 16:00 το αργότερο, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
(e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ssona@patt.gov.gr, περί την ψήφο σας (υπέρ ή 
κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από τη ψηφοφορία) ως και περί τις τυχόν απόψεις σας –
προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης- επί του ανωτέρω μόνου 
θέματος ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής επισυναπτόμενης 
εισήγησης.
Σύμφωνα, δε, με  τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,  η 
απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο 
του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική 
συνεδρίαση.

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
           ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
                           

                           ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

mailto:ssona@patt.gov.gr
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                   
Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφεία Κοινοβουλευτικών Ομάδων της Βουλής των Ελλήνων
      (με την παράκληση να ενημερωθούν οι Βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής)
2. Γραφείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
3. Γραφεία κ.κ. Δημάρχων Περιφέρειας Αττικής
4. Μ.Μ. Ενημέρωσης (δια του γραφείου τύπου Περιφέρειας Αττικής)
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