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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Αθήνα, 29-07-2011 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ              

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
∆/νση ∆ιοίκησης 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων     
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής    

∆/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17 
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213-2063532 
         213-2063775 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 21ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στη συνεδρίασή του της 26/07/2011 
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού) 
συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµό απόφασης 213 έως 223 
έτους 2011: 

 
 

ΘΕΜΑ 1ο: ∆ιαχείριση των απορριµµάτων µετά την απόρριψη από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο των προγραµµατικών συµβάσεων. 

                                         (ΣΥΖΗΤΗΣΗ) 
 

ΘΕΜΑ 2ο: Επικύρωση πρακτικών 16ης, 17ης και 18ης Συνεδρίασης 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. 

Περίληψη απόφασης :  
Το Π.Σ. Αττικής επικύρωσε τα πρακτικά της 16ης, 17ης και 18ης Συνεδρίασης 
του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. 

                                         (αρ. απόφασης 213/2011) 
 

ΘΕΜΑ Ε.Η.∆. 1ο: ∆ιόρθωση της υπ’ αριθµ. 188/2011 απόφασης του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. 

Περίληψη απόφασης :  
Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε τη διόρθωση της υπ’ αριθµ. 188/2011 

απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής σύµφωνα µε την εισήγηση 
ως προς τα εξής σηµεία: 

Α) Ως προς το µέρος της εισήγησης διαγράφεται η φράση «Μετά τα 
παραπάνω, εισηγούµαι την αποδοχή της πρότασης του Συλλόγου Κινητικά 
Αναπήρων και την υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης µε το Πανεπιστήµιο 
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Πατρών» και αντικαθίσταται από τη φράση «Μετά τα παραπάνω, εισηγούµαι 
την αποδοχή της πρότασης του Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων για την 
απευθείας ανάθεση της κατασκευής και τοποθέτησης των µηχανισµών σε 
παραλίες της Αττικής».  

Β) Ως προς το αποφασιστικό µέρος: 
1. Το Α) µέρος παραµένει ως έχει. 
2. Το Β) µέρος διαγράφεται και διαµορφώνεται ως εξής: «Εγκρίνει την 

απευθείας ανάθεση για την κατασκευή και τοποθέτηση της βοηθητικής 
διάταξης για την πρόσβαση ΑµεΑ στις παραλίες Αττικής στο Πανεπιστήµιο 
Πατρών, Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Εργαστήριο 
Τεχνικής Μηχανικής». 

3. Το Γ) µέρος από «Εγκρίνει…» έως το τέλος των υπογραφών 
διαγράφεται και διαµορφώνεται ως εξής: «Η απευθείας ανάθεση της 
κατασκευής και τοποθέτησης των ειδικών µηχανισµών πρόσβασης στις 
παραλίες των ΑµεΑ στο Πανεπιστήµιο Πατρών γίνεται γιατί η διάταξη αυτή δεν 
κυκλοφορεί στο εµπόριο. Είναι µια µοναδική πατέντα που έχει καταχωρηθεί 
µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας από το Πανεπιστήµιο Πατρών, που είναι 
αποκλειστικός αντιπρόσωπος». 

4. Προστίθεται η παράγραφος «Η δαπάνη για κάθε µηχανισµό είναι 
30.000 €» ως ∆) µέρος. 

5. Το Παράρτηµα Α΄ παραµένει ως έχει µε τις εξής αλλαγές:  
i) Προσθήκη των περιοχών στο σηµείο: «Το έργο έχει ως αντικείµενο το 

σχεδιασµό, κατασκευή και εγκατάσταση µίας ‘βοηθητικής διάταξης’ στη 
∆ηµόσια Οργανωµένη Παραλία στις περιοχές Αλεποχώρι, Άλιµος, Ανατολική 
Αττική (µεταξύ Βούλας και Βουλιαγµένης). 

ii) Αλλαγή στη φράση «Στο συµβατικό κόστος της διάταξης έχει 
συνυπολογιστεί και η µεταφορά από Πάτρα στην Κύπρο, στην οργανωµένη 
∆ηµοτική παραλία του ∆ήµου Πόλεως Χρυσοχούς» στην εξής «Στο συµβατικό 
κόστος της διάταξης έχει συνυπολογιστεί και η µεταφορά από Πάτρα στις 
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής Αλεποχώρι, Άλιµος και Ανατολική Αττική 
(µεταξύ Βούλας και Βουλιαγµένης). 

6. Το ∆) µέρος διαγράφεται. 
                                         (αρ. απόφασης 214/2011) 

 
ΘΕΜΑ 3ο: Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011. 
Περίληψη απόφασης :  

Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε το σχέδιο τροποποίησης του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2011 της Περιφέρειας Αττικής µε το οποίο επέρχεται 
αύξηση των εσόδων κατά το ποσό  9.767.518,85 ευρώ και επέρχονται 
αυξοµειώσεις πιστώσεων σύµφωνα µε τους συνηµµένους στην απόφαση 
πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. 
 

                                         (αρ. απόφασης 215/2011) 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού Α΄ εξαµήνου 
2011.  

                       (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) 
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ΘΕΜΑ 5ο: Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής. 
Περίληψη απόφασης :  

Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε τη σύσταση Πάγιας Προκαταβολής ποσού 2000 
ευρώ ανά Περιφερειακή Ενότητα πλην της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και 
Νήσων όπου το ποσό ορίζεται στα 3000 ευρώ. 

Υπόλογος για την διαχείριση της Πάγιας Προκαταβολής ορίζεται ο εκάστοτε  
∆/ντής Οικονοµικού για την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τοµέα Αθηνών και 
οι εκάστοτε ∆/ντές ∆ιοικητικού – Οικονοµικού για τις υπόλοιπες Περιφερειακές 
Ενότητες επ’ ονόµατι των οποίων  θα εκδοθεί το σχετικό χρηµατικό ένταλµα, 
σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 268, παρ.16 του Ν.3852/2010.  

Οι δαπάνες  που θα αντιµετωπιστούν από την Πάγια Προκαταβολή  δεν 
µπορούν να υπερβούν το ποσό των 500 ευρώ ανά είδος δαπάνης και θα 
βαρύνουν  τους παρακάτω αναφερόµενους ΚΑΕ: 

• ΚΑΕ1311 «Προµήθεια  ειδών συντήρησης και επισκευής 
εγκαταστάσεων» 

• ΚΑΕ1329 «Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους 
λοιπού εξοπλισµού» 

• ΚΑΕ 1699 «Λοιπές Προµήθειες» 
      (αρ. απόφασης 216/2011) 

 
ΘΕΜΑ 6ο: Σύσταση Επιτροπών σχετικά µε θέµατα λαϊκών αγορών. 
Περίληψη απόφασης :  

Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε: 
Α) Τη συγκρότηση της 1ης Οµάδας  Επιτροπών ελέγχου  λειτουργίας των 

λαϊκών αγορών  της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.∆. 51/2006 η οποία θα 
αποτελείται από τους παρακάτω:  

1. Την κα  Κοτροπούλου Ξένια του κλάδου ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
κατηγορίας Π.Ε. µε βαθµό Α΄  Προϊσταµένη της ∆/νσης Ανάπτυξης της 
Π.Ε.Α.Α. ως  Πρόεδρο µε αναπληρώτρια τη κα  Κωνσταντινίδη  Θέκλα του 
κλάδου ∆ιοικητικού – Οικονοµικού κατηγορίας Π.Ε. µε βαθµό Α΄  Προϊσταµένη 
του Τµήµατος Εµπορίου- Τουρισµού. 

2. Την κα Ψηλολίχνου Βενέτα του κλάδου ∆ιοικητικού Λογιστικού 
κατηγορίας  Τ.Ε. µε βαθµό Α΄  υπάλληλο της ∆/νσης Ανάπτυξης ως τακτικό 
µέλος µε αναπληρώτρια την κα Κουµερτά Αναστασία του κλάδου ∆ιοικητικών 
Γραµµατέων κατηγορίας ∆.Ε. µε βαθµό Α΄  Προϊσταµένη του Τµήµατος 
Γραµµατείας  της ίδιας ∆/νσης. 

3. Την κα Κακιωµένου Κοκκώνη του κλάδου Τεχνολόγων Τροφίµων 
κατηγορίας Τ.Ε. µε βαθµό Α΄ υπάλληλο της ∆/νσης Ανάπτυξης ως τακτικό 
µέλος µε αναπληρωτή τον κο Ευσταθιάδη Κωνσταντίνο του κλάδου 
∆ιοικητικών Γραµµατέων κατηγορίας ∆.Ε. µε βαθµό Α΄  υπάλληλο της ίδιας 
∆/νσης. 

4. Τον κo Ντουλµπέρη Λάµπρο του κλάδου Γεωτεχνικών κατηγορίας 
Π.Ε. βαθµού Β΄ υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
ως τακτικό µέλος µε αναπληρώτρια την κα Μακρυγιάννη Ειρήνη του κλάδου 
Γεωτεχνικών κατηγορίας Π.Ε. βαθµού ∆΄ της ίδιας ∆/νσης. 

5. Τον Περιφερειακό Σύµβουλο κο Σµέρο Γεώργιο ως τακτικό µέλος µε 
αναπληρωτή τον Περιφερειακό  Σύµβουλο κο Γάκη Αντώνιο. 

  Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται  η κα Αδαµοπούλου Κωνσταντίνα 
του κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων κατηγορίας ∆.Ε. µε βαθµό Γ΄ µε 
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αναπληρώτρια την κα ∆όµπρη Ευθυµία του κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων 
κατηγορίας ∆.Ε. µε βαθµό Γ΄ .   
       

Β) Τη συγκρότηση της 2ης Οµάδας  Επιτροπών ελέγχου επαγγελµατιών 
και παραγωγών της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.∆. 51/2006 η οποία θα 
αποτελείται από τους παρακάτω:  

1. Την κα  Κοτροπούλου Ξένια του κλάδου ∆ιοικητικού –Οικονοµικού 
κατηγορίας Π.Ε. µε βαθµό Α΄   Προϊσταµένη της ∆/νσης Ανάπτυξης της 
Π.Ε.Α.Α. ως  Πρόεδρο µε αναπληρώτρια τη κα  Κωνσταντινίδη  Θέκλα  του 
κλάδου ∆ιοικητικού –Οικονοµικού κατηγορίας Π.Ε. µε βαθµό Α΄ Προϊσταµένη 
του Τµήµατος Εµπορίου- Τουρισµού. 

2. Την κα Αλεξανδρή Παναγιώτα του κλάδου Γεωτεχνικών κατηγορίας 
Π.Ε. µε βαθµό Α΄ της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  ως 
τακτικό µέλος µε αναπληρωτή  τον κο Παπαδόπουλο Θωµά του κλάδου 
Γεωτεχνικών κατηγορίας Π.Ε  µε βαθµό Β΄ της ίδιας ∆/νσης. 

3. Την κα Ψηλολίχνου Βενέτα του κλάδου ∆ιοικητικού Λογιστικού 
κατηγορίας  Τ.Ε. µε βαθµό Α΄ υπάλληλο της ∆/νσης Ανάπτυξης ως τακτικό 
µέλος µε αναπληρώτρια  την κα Κακιωµένου Κοκκώνη Κοκκώνη του κλάδου 
Τεχνολόγων Τροφίµων κατηγορίας Τ.Ε. µε βαθµό Α΄ υπάλληλο της ίδιας 
∆/νσης. 

4. Τον κο Στουραϊτη Κωνσταντίνο παραγωγό πωλητή λαϊκών αγορών  
ως τακτικό εκπρόσωπο των παραγωγών Λαϊκών Αγορών µε αναπληρωτή τον 
κο Ζάχαρη ∆ηµήτριο επίσης παραγωγό πωλητή λαϊκών αγορών. 

5. Τον κο Πέτρου Ευάγγελο επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών ως 
τακτικό εκπρόσωπο των επαγγελµατιών Λαϊκών Αγορών µε αναπληρωτή τον 
κο Πετάκο ∆ηµήτριο επίσης επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών. 

Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται  η κα Αδαµοπούλου Κωνσταντίνα 
του κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων κατηγορίας ∆.Ε. µε βαθµό Γ΄ µε 
αναπληρώτρια την κα ∆όµπρη Ευθυµία του κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων 
κατηγορίας ∆.Ε. µε βαθµό Γ΄ .  

 
Γ) Τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 11 του Π.∆. 51/2006 η 

οποία θα αποτελείται από τους παρακάτω:  
1. Την κα  Κοτροπούλου Ξένια του κλάδου ∆ιοικητικού –Οικονοµικού 

κατηγορίας Π.Ε. µε βαθµό Α΄ Προϊσταµένη της ∆/νσης Ανάπτυξης της 
Π.Ε.Α.Α. ως  Πρόεδρο µε αναπληρώτρια τη κα  Κωνσταντινίδη Θέκλα του 
κλάδου ∆ιοικητικού –Οικονοµικού κατηγορίας Π.Ε. µε βαθµό Α΄  Προϊσταµένη 
του Τµήµατος Εµπορίου- Τουρισµού. 

2. Την κα Ψηλολίχνου Βενέτα του κλάδου ∆ιοικητικού Λογιστικού 
κατηγορίας  Τ.Ε. µε βαθµό Α΄ υπάλληλο της ∆/νσης Ανάπτυξης  ως τακτικό 
µέλος µε αναπληρώτρια την κα Αδαµοπούλου Κων/να του κλάδου 
∆ιοικητικών Γραµµατέων κατηγορίας ∆.Ε. µε βαθµό Γ΄ υπάλληλο της ίδιας 
∆/νσης. 

3. Την κα Κοζούµη Ελένη του κλάδου Τεχνικών κατηγορίας ∆.Ε.  µε 
βαθµό Γ΄ υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ως τακτικό µέλος µε 
αναπληρωτή τον κο Χαρχαντή Ευθύµιο του κλάδου Τεχνικών   κατηγορίας 
∆.Ε.  µε βαθµό Α΄  της ίδιας ∆/νσης. 

4. Τον κο Σιούτη Βύρωνα επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών ως 
τακτικό εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Σωµατείων Πωλητών  
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Λ.Α µε αναπληρωτή τον κο Σταυλά Γεράσιµο επίσης επαγγελµατία πωλητή 
λαϊκών αγορών.  

5. Τον κο Μόσχο Παντελή παραγωγό πωλητή λαϊκών αγορών ως τακτικό 
εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών 
Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λ.Α  µε αναπληρωτή τον κο  Βενιζέλο 
Αλέξανδρο επίσης παραγωγό πωλητή λαϊκών αγορών. 

Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται η κα ∆όµπρη Ευθυµία του κλάδου 
∆ιοικητικών Γραµµατέων κατηγορίας ∆.Ε. µε βαθµό Γ΄  µε αναπληρωτή τον 
Βαγενά Νίκο του κλάδου Μηχανικών  κατηγορίας Π.Ε. βαθµού Γ΄, 
υπαλλήλους της ∆/νσης Ανάπτυξης.  

Βοηθητικό προσωπικό ορίζονται  οι υπάλληλοι της ∆/νσης Ανάπτυξης  
Βαγενάς Νίκος και Μαρκοµανώλης Γιώργος του κλάδου ∆ιοικητικού 
Λογιστικού κατηγορίας Τ.Ε. βαθµού Γ΄. 
 

      (αρ. απόφασης 217/2011) 
 

ΘΕΜΑ 7ο: Παραγωγικές και επαγγελµατικές άδειες λαϊκών αγορών. 
Περίληψη απόφασης :  

Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε: 
1.   Τη χορήγηση παραγωγικών αδειών ήτοι: 

α) Την έκδοση παραγωγικής άδειας στον ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του 
Λεωνίδα για την πώληση οπωρολαχανικών, στις λαϊκές  αγορές του 
Οργανισµού λαϊκών αγορών  Αθήνας-Πειραιά. 

β) Την έκδοση παραγωγικής άδειας στον ΚΡΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΟ του 
Αντωνίου για την πώληση οπωρολαχανικών, στις λαϊκές  αγορές του 
Οργανισµού λαϊκών αγορών  Αθήνας-Πειραιά. 

 
2. Την αλλαγή κατηγορίας ως προς τα πωλούµενα είδη ήτοι: 

α) Την έγκριση του αιτήµατος του πωλητή λαϊκών αγορών ΣΕΪΜΕΝΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ο οποίος κατέχει επαγγελµατική άδεια, για πώληση ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΗΣ 
ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ-ΦΟ ΜΠΙΖΟΥ-ΛΕΥΚΑ ΕΙ∆Η-ΨΙΛΙΚΑ , για αλλαγή  της κατηγορίας 
σε ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ-ΜΕΛΙ-ΖΑΧΑΡΩ∆Η-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΦΕ. 

β) Την έγκριση του αιτήµατος του πωλητή  λαϊκών αγορών ΡΟΥΣΟΥ 
ΒΑΛΕΡΙΟΥ, ο οποίος κατέχει επαγγελµατική άδεια, για πώληση ΕΙ∆ΩΝ 
ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ-ΦΟ ΜΠΙΖΟΥ-ΛΕΥΚΑ ΕΙ∆Η-ΨΙΛΙΚΑ, για αλλαγή  της 
κατηγορίας  σε ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΑΥΓΑ – ΚΟΜΜΕΝΑ ΑΝΘΗ. 
3. ∆ιαγραφή ηµέρας σε επαγγελµατική άδεια  ήτοι: 

Τη διαγραφή  της ηµέρας ΠΕΜΠΤΗΣ από τη Λαϊκή Αγορά Αγ. Άννας του 
∆ήµου Αχαρνών, στην άδεια Λαϊκών Αγορών του ΗΛΙΑ∆Η  ΣΤΑΥΡΟΥ, ο 
οποίος  κατέχει  επαγγελµατική άδεια της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ανατολικής Αττικής, για πώληση ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΗΣ- ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ-ΦΟ 
ΜΠΙΖΟΥ- ΛΕΥΚΑ ΕΙ∆Η-ΨΙΛΙΚΑ. 
 
4. Τη διαγραφή ηµερών σε παραγωγική άδεια  ήτοι: 

Τη διαγραφή της ηµέρας ΤΡΙΤΗΣ από την Λαϊκή Αγορά του 
ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ και της ηµέρας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ από την Λαϊκή Αγορά του 
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, στην άδεια Λαϊκών Αγορών του ΠΑΠΑΓΑΛΟΥ 
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ο οποίος κατέχει  παραγωγική άδεια, της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής , για πώληση οπωρολαχανικών. 
 
5. Τη µεταβίβαση επαγγελµατικής άδειας ήτοι: 

Τη µεταβίβαση της επαγγελµατικής άδειας λαϊκών αγορών, του  πωλητή  
ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ο  οποίος κατέχει επαγγελµατική άδεια, για 
πώληση  ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΗΣ-ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ-ΦΟ ΜΠΙΖΟΥ-ΛΕΥΚΑ ΕΙ∆Η-
ΨΙΛΙΚΑ, στις λαϊκές αγορές ∆ευτέρα ΚΑΛΑΜΟΣ, Τρίτη ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Τετάρτη 
ΟΛ. ΧΩΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, Πέµπτη ΑΓ. ΑΝΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, Παρασκευή ΑΓ. 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ και Σάββατο ΩΡΩΠΟΣ, στη συζυγό του  
ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, για να πουλάει τα ίδια είδη στις ίδιες λαϊκές 
αγορές. 
 
6. Την παραίτηση και οριστική διαγραφή επαγγελµατικής άδειας ήτοι: 
Την οριστική διαγραφή της από το µητρώο πωλητών Λαϊκών Αγορών της 
πωλήτριας ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, η οποία κατέχει επαγγελµατική άδεια, για 
πώληση σε ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΗΣ- ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ-ΦΟ ΜΠΙΖΟΥ - ΛΕΥΚΑ ΕΙ∆Η - 
ΨΙΛΙΚΑ στις λαϊκές αγορές ∆ευτέρα ΑΓ. ΠΕΤΡΟ Αχαρνών, Τρίτη Μ. ΣΧΟΙΝΑ 
Αχαρνών, Τετάρτη ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ (ΑΧ. ΙΠΠΕΩΝ),  Παρασκευή ΑΓ. 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Αχαρνών και Σάββατο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ (∆υτ. Αττικής). 
 

      (αρ. απόφασης 218/2011) 
 

ΘΕΜΑ 8ο: Μνηµόνια Συνεργασίας µε ενδιαφερόµενους φορείς για το 
Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας – ∆ηµιουργία Θέσεων Απασχόλησης 
µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής. 

Περίληψη απόφασης :  
Το Π.Σ. Αττικής: 

Α) Αποφάσισε το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής να λάβει πολιτική 
πρωτοβουλία για τη διεκδίκηση του ορισµού της Περιφέρειας Αττικής ως 
τελικού δικαιούχου εν γένει συγχρηµατοδοτούµενων ή µη προγραµµάτων 
στήριξης της απασχόλησης και καταπολέµησης της ανεργίας και τη 
δηµιουργία ακόµη ενεργότερου ρόλου και προϋποθέσεων ευρύτερης 
συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής στα ζητήµατα της απασχόλησης. 

Β) Από τον τελικό πίνακα µε τις Μ.Κ.Ο. επέλεξε τις παρακάτω: 

1. «ΕΛΙΞ»- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Π.Ε.Ε.Π.) 

2. Ι.Ο.Α.Σ - «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
3. ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ 
4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ 

ΟΜΑ∆ΩΝ «Ε∆ΡΑ» 
5. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
6. «ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
7. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ) 

8 «ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ»- ∆ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

9. ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 
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10. ΟΜΙΛΟΣ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ» 
11. « ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
12. « ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ» Μ.Κ.Ο 
13. «∆ΗΩ»- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
14. «ΑΘΗΝΑ»- ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
15. «ΚΡΑΤΑ ΜΕ»- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 
16. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»- ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
17. «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑ∆Α ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ» 
18. « ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ» 
19. «ΙΝΕ ΓΣΕΕ» 
20. «ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ» ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

∆εν επέλεξε τις εξής Μ.Κ.Ο.: 

1. «ΕΚΦΡΑΣΗ ΙΙ» -ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (λόγω έλλειψης 
διαχειριστικής επάρκειας) 

2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο.) «ΝΟΣΤΟΣ» (λόγω 
συµµετοχής Περιφερειακού Συµβούλου στο ∆.Σ. της Μ.Κ.Ο.) 

 

Γ) Όρισε τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Λεωνίδα Αθανασιάδη ως αρµόδιο για 
την υπογραφή των µνηµονίων συνεργασίας µε τις επιλεγµένες Μ.Κ.Ο. 

∆) Ενέκρινε το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Προγράµµατος Κοινωφελούς 
Εργασίας. 

Ε) Όρισε τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Λεωνίδα Αθανασιάδη, τη 
∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή και τις ∆/νσεις Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 
και Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής µε τέσσερεις (4) υπηρεσιακούς 
παράγοντες ως αρµόδιους για την εποπτεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας και των ειδικότερων δράσεων που 
αυτό θα περιλαµβάνει, την επίβλεψη της εν γένει πορείας του Προγράµµατος 
και τον έλεγχο της τήρησης των όρων του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ 
των φορέων και της Περιφέρειας Αττικής, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του 
Μνηµονίου. 

Οι τέσσερεις (4) υπηρεσιακοί παράγοντες που αναφέρονται παραπάνω 
θα είναι οι εξής: 

Θεοδοσίου Ιωάννης, ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Γ΄ 
υπάλληλος της Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού – ∆/νση 
Τεχνικών Έργων. 

Λώµης Ιωάννης, ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Γ΄ υπάλληλος 
της Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού – ∆/νση Τεχνικών 
Έργων. 

Παπαδοπούλου Ελπίδα, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού µε βαθµό Β΄ 
υπάλληλος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού – Τµήµα 
Τεκµηρίωσης. 

Ιωαννίδου Μαρία, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού µε βαθµό Β΄ υπάλληλος 
της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. 
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ΣΤ) Ζήτησε να εφαρµοστεί στο απόλυτο η Εθνική Γενική Συλλογική 
Σύµβαση Εργασίας. 

Ζ) Αποφάσισε η ∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή µετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών να εισηγηθεί δαπάνη για Ορκωτούς Λογιστές που θα ελέγξουν όλες 
τις δαπάνες των Μ.Κ.Ο. που απορρέουν από το Πρόγραµµα. 

 
      (αρ. απόφασης 219/2011) 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Γνωµοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων του Υπό Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες. 

Περίληψη απόφασης :  
Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε τη διαβίβαση της εισήγησης του Τµήµατος 

Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Αττικής καθώς και των παρατηρήσεων – προτάσεων των 
Περιφερειακών Συµβούλων σχετικά µε το θέµα που κατατέθηκαν στα πρακτικά 
κατά τη συζήτηση του θέµατος στην 21η Συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής. 

      (αρ. απόφασης 220/2011) 
 

ΘΕΜΑ 10ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών για την 
εγκατάσταση υποδοχής, επεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης 
αδρανών υλικών και αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ) της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» στη θέση ‘Λαµπρικά 
– Μύντρεζα’ του ∆ήµου Κορωπίου Αττικής. 

Περίληψη απόφασης :  
Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε την αναβολή του θέµατος προκειµένου να 
προσκοµιστούν συµπληρωµατικά στοιχεία. 

      (αρ. απόφασης 221/2011) 
 

ΘΕΜΑ 11ο: Γνωµοδότηση επί της Ανανέωσης της Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων για την εκµετάλλευση και αποκατάσταση του 
λατοµείου αδρανών από την «ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.» στη 
θέση ‘Γούβα – Μπατσί’ στη Νήσο Σαλαµίνα µετά τροποποίησης λόγω 
µεταβίβασης σε νέο φορέα και µεταβολής των χαρακτηριστικών των εργασιών 
της.  

Περίληψη απόφασης :  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για την εκµετάλλευση και αποκατάσταση του λατοµείου 
αδρανών από την «ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.» στη θέση 
‘Γούβα – Μπατσί’ στη Νήσο Σαλαµίνα µετά τροποποίησης λόγω µεταβίβασης 
σε νέο φορέα και µεταβολής των χαρακτηριστικών των εργασιών της µε την 
προϋπόθεση ότι η λύση αποκατάστασης θα είναι συνολική και θα τηρηθούν οι 
περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Αττικής. 

      (αρ. απόφασης 222/2011) 
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ΘΕΜΑ 12ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
για το έργο ‘ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ’ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που πρόκειται να εγκατασταθεί 
στην Πάρνηθα, στη θέση ‘Μετόχι’ του ∆ήµου Αχαρνών. 

Περίληψη απόφασης :  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για το έργο ‘ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ’ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που πρόκειται να 
εγκατασταθεί στην Πάρνηθα, στη θέση ‘Μετόχι’ του ∆ήµου Αχαρνών µε την 
προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην 
εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής. 
 

      (αρ. απόφασης 223/2011) 
 
 
 
 
Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου αναρτώνται στο site της 
Περιφέρειας Αττικής http://www.patt.gov.gr. 
 
       
                                                                           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  

      
   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ  


