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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Αθήνα,  02-09-2011 

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 22ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στη συνεδρίασή του της 31/08/2011 
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού) 
συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµό απόφασης 224 έως 234 
έτους 2011: 

 
 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 19ης, 20ης και 21ης Συνεδρίασης 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. 

Περίληψη απόφασης :  
Το Π.Σ. Αττικής επικύρωσε τα πρακτικά της 19ης, 20ης και 21ης  Συνεδρίασης 
του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. 

                                         (αρ. απόφαση 224/2011)                            
 

ΘΕΜΑ 2ο. Τροποποίηση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011. 
Περίληψη απόφασης :  

Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε το σχέδιο τροποποίησης προϋπολογισµού 
οικoνοµικού έτους 2011 της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε το οποίο 
επέρχεται αύξηση των εσόδων κατά το ποσό  15.753.220,18 ευρώ και 
επέρχονται αυξοµειώσεις πιστώσεων . 

                                         (αρ. απόφαση 225/2011)                            
 

ΘΕΜΑ 4ο: ∆ωρεά οικοπέδου Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ προς τη 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆υτικής Αττικής και ήδη Περιφέρεια Αττικής. 

Περίληψη απόφασης :  
Το Π.Σ. Αττικής : 
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(α) Eνέκρινε την τροποποίηση του υφιστάµενου συµβολαίου δωρεάς της 
εταιρείας ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. προς την πρώην Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση ∆υτικής Αττικής και ήδη Περιφέρεια Αττικής (Περιφερειακή 
Ενότητας ∆υτικής Αττικής) σχετικά µε την παράταση ισχύος της διαλυτικής 
αιρέσεως για µία επιπλέον πενταετία καθώς και τη διεύρυνση του σκοπού της 
δωρεάς, ώστε η αξιοποίηση του δωρηθέντος ακινήτου να καλύπτει και κάθε 
άλλη επιπλέον ανάγκη της Περιφέρειας Αττικής (Περιφερειακής Ενότητας 
∆υτικής Αττικής), 
(β) Εξουσιοδότησε την Αντιπεριφερειάρχη κ. Σ. ∆ήµου  για την υπογραφή του 
τροποποιητικού συµβολαίου. 

                                         (αρ. απόφασης 226/2011)                            
 

ΘΕΜΑ 5ο: Παραγωγικές και επαγγελµατικές άδειες λαϊκών αγορών 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής. 

Περίληψη απόφασης :  
Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε: 
 1) Την αναβολή λήψης απόφασης σχετικά µε την αναθεώρηση ή µη της 
επαγγελµατικής άδειας του κ. Παναγιωτόπουλου Γιώργου του Κωνσταντίνου, 
προκειµένου να επανεξετασθεί  από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας 
Αττικής. 
2) Τη διαγραφή: 
    (α) της λαϊκής αγοράς του Ζεφυρίου κάθε Τρίτη από την επαγγελµατική άδεια 
πωλητή λαϊκών αγορών του κ. ΚΑΝΞΙ∆Η ΠΕΤΡΟΥ του Αναστασίου, κατοίκου 
Καλλιθέας. 
    (β)  της  λαϊκής αγοράς των Μεγάρων κάθε Τρίτη από την παραγωγική 
άδεια πωλητή λαϊκών αγορών του κ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΕΤΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του 
Αλεξάνδρου, κατοίκου Καλλιθέας Θηβών. 
   (γ) της  λαϊκής αγοράς του Ασπροπύργου κάθε Τετάρτη από την 
παραγωγική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών του κ. ΛΑΣΠΙΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 
του Γεωργίου, κατοίκου Ελευσίνας. 
   (δ)  της λαϊκής του Ασπροπύργου κάθε Τετάρτη από την παραγωγική άδεια 
πωλητή λαϊκών αγορών του κ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του 
Κωνσταντίνου, κατοίκου Κορίνθου. 
3)  Την ανάκληση της παραγωγικής άδειας της κ. ΒΑΣΑΛΑΚΗ  ΡΕΝΑΣ  του 
Βασιλείου, κατοίκου Ελευσίνας. 
4) Τη συµπλήρωση της επαγγελµατικής άδειας της κ. ΣΟΧΟΤΕ 
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ του Μοχιντερ, κατοίκου Φυλής, ως προς τα πωλούµενα είδη, 
εκτός από  «είδη ένδυσης-νεωτερισµούς-φο µπιζού-λευκών ειδών -ψιλικά 
καθώς και είδη υπόδησης-δερµάτινων ειδών (τσάντες-ζώνες-πορτοφόλια)» 
επιθυµεί να πουλάει και «είδη παντοπωλείου µη εδώδιµα και χαρτί ατοµικής ή 
οικιακής φροντίδας». 
5)  Την αλλαγή της κατηγορίας ως προς τα πωλούµενα είδη: 
      (α) της επαγγελµατικής άδειας του κ. ΣΑΣΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
∆ηµοσθένη, κατοίκου Άνω Λιοσίων, από «νωπά αλιευτικά προϊόντα»  σε   
«οπωρολαχανικά-αυγά σφραγισµένα µε τον διακριτικό αριθµό του 
παραγωγού-κοµµένα άνθη» 
      (β) της επαγγελµατικής άδειας της κ. ΚΑΤΣΙΚΑ∆Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ του 
Γεωργίου,  κατοίκου Νίκαιας, από «είδη ένδυσης-νεωτερισµούς-φο µπιζού-
ψιλικά καθώς και είδη υπόδησης-δερµάτινων ειδών (τσάντες-ζώνες-
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πορτοφόλια)» σε «είδη υαλοπωλείου, πλαστικών µε το µέτρο, εκκλησιαστικών 
ειδών καθώς και ειδών παντοπωλείου (µη εδώδιµα)». 

                                         (αρ. απόφαση 227/2011)                            
 

ΘΕΜΑ 6ο: Χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών Περιφερειακής 
Ενότητας ∆υτικής Αττικής. 

Περίληψη απόφασης :  
Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε τη χορήγηση παραγωγικής άδειας (µέλι) πωλητή 
λαϊκών αγορών στον Στρατούρη Νικόλαο του Κωνσταντίνου, κάτοικο 
Μεγάρων, την οποία θα χρησιµοποιήσει στις λαϊκές αγορές του Οργανισµού 
Λαϊκών Αγορών Αθηνών – Πειραιώς. 

                                         (αρ. απόφασης 228/2011)                            
 

ΘΕΜΑ 7ο: Αντικατάσταση εκπροσώπου Περιφέρειας Αττικής στη 
γνωµοδοτική Επιτροπή «ανέλκυσης, αποµάκρυνσης ή εξουδετέρωσης  
ναυαγίων ή πλοίων εντός της λιµενικής περιοχής αρµοδιότητας Ο.Λ.Π.  Α.Ε.».   

Περίληψη απόφασης :  
Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε την αντικατάσταση του Περιφερειακού 

Συµβούλου κ. Τσιρίδη Γεωργίου στη γνωµοδοτική επιτροπή «ανέλκυσης, 
αποµάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων εντός της λιµενικής  
περιοχής  αρµοδιότητας ΟΛΠ ΑΕ» από την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. 
Μαντσιώκα Αλεξάνδρα µε αναπληρωτή τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. 
Αλεβίζο Περικλή.  

                                        (αρ. απόφασης 229/2011)                            
 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 
Περίληψη απόφασης :  

Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε τη χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τα 
δικαιούµενα σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση όργανα της διοίκησης της 
Περιφέρειας Αττικής ως εξής: 

1. µέχρι 200 ευρώ µηνιαίως για τον Περιφερειάρχη 
2. µέχρι 100 ευρώ µηνιαίως για έκαστο  Αντιπεριφερειάρχη 
3. µέχρι   80  ευρώ µηνιαίως για τον Πρόεδρο του Περιφερειακού 

Συµβουλίου  
4. µέχρι 160 ευρώ µηνιαίως για τον Εκτελεστικό Γραµµατέα 

                                         (αρ. απόφασης 230/2011)                            
 

ΘΕΜΑ 9ο: Ανάκληση της υπ’ αριθµ. 198/2011 απόφασης του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. 

Περίληψη απόφασης :  
Το Π.Σ. Αττικής ανακάλεσε την υπ’ αριθµ. 198/2011 απόφασή του σχετικά µε 
την Ειδική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αποκατάστασης του 
αργούντος λατοµείου αδρανών υλικών στη θέση «Κοκκινιά» ∆ήµου 
Τροιζηνίας, επειδή  η λήψη της ανωτέρω απόφασης προηγήθηκε της 
δηµοσιοποίησης της εν λόγω µελέτης. 

                                         (αρ. απόφασης 231/2011)                            
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ΘΕΜΑ 10ο: . Γνωµοδότηση επί της Ειδικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και Αποκατάστασης του αργούντος λατοµείου αδρανών υλικών 
στη θέση «Κοκκινιά», ∆ήµου Τροιζηνίας. 

Περίληψη απόφασης :  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Ειδικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και Αποκατάστασης του αργούντος λατοµείου αδρανών υλικών 
στη θέση «Κοκκινιά» ∆ήµου Τροιζηνίας, µε την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν 
οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Αττικής. 

                                         (αρ. απόφασης 232/2011)                            
 

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισµός εκπροσώπων στις δράσεις επιµόρφωσης της ΠΕΤΑ 
Α.Ε. για την ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων. 

                                                                                (ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ) 
                             
ΘΕΜΑ 12ο: Μίσθωση κτιρίου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών (2.000 τ.µ.) 

µε δηµοπρασία. 
Περίληψη απόφασης :  

Το Π.Σ. Αττικής τη µίσθωση χώρου επιφάνειας 1.500 τ.µ. µε δηµοπρασία 
σύµφωνα µε το άρθρο 16 Π.∆ 242/96 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του 
Ν.3852/10, άρθρο 272, για τις  ανάγκες του Κεντρικού Τοµέα της Περιφέρειας 
Αττικής.        

                                                                            (αρ. απόφασης 233/2011)                            
 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σκοπιµότητας σύναψης και υπογραφής  µνηµονίου-
πλαισίου συνεργασίας µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου  Ελλάδας για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 
και παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς την Περιφέρεια Αττικής για το 
σχεδιασµό, υλοποίηση και παρακολούθηση πάσης φύσεως τεχνικών και 
περιβαλλοντικών θεµάτων, που αφορούν στην εν λόγω Περιφέρεια» και 
έγκριση των όρων αυτού. 

Περίληψη απόφασης :  
Το Π.Σ. Αττικής: 
 Α) Ενέκρινε τη σκοπιµότητα σύναψης και υπογραφής  µνηµονίου-

πλαισίου συνεργασίας µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου  Ελλάδας για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης και παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς την 
Περιφέρεια Αττικής για το σχεδιασµό, υλοποίηση και παρακολούθηση 
πάσης φύσεως τεχνικών και περιβαλλοντικών θεµάτων, που αφορούν 
στην εν λόγω Περιφέρεια».  

Β) Ενέκρινε τους όρους του µνηµονίου-πλαισίου συνεργασίας µεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Τεχνικού Επιµελητηρίου  Ελλάδας για 
την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και παροχή 
συµβουλευτικών υπηρεσιών προς την Περιφέρεια Αττικής για το 
σχεδιασµό, υλοποίηση και παρακολούθηση πάσης φύσεως τεχνικών και 
περιβαλλοντικών θεµάτων, που αφορούν στην εν λόγω Περιφέρεια».  

Γ) Εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Αττικής για την υπογραφή του 
ανωτέρω µνηµονίου.  
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                                        (αρ. απόφαση 234/2011)                            
ΘΕΜΑ 13ο: . Ενηµέρωση για την υπογραφή της σύµβασης για το έργο 

«ολοκληρωµένο πρόγραµµα τουριστικής προβολής Περιφέρειας Αττικής», 
προϋπολογισµού 8.538.842,97 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

                                                                              (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)                            
 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Ενηµέρωση για τις εξελίξεις στο ζήτηµα της διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων Αττικής. 

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

      
   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ  


