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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Αθήνα,  17-10-2011 

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 27ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στη συνεδρίασή του της 13/10/2011 
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού) 
συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµό απόφασης 288 έως 308 
έτους 2011: 
 
 

ΘΕΜΑ Ε.Η.∆. 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το ζήτηµα των 
σκουπιδιών. 

Περίληψη απόφασης: 
Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε: 

Λόγω του παρατεταµένου αποκλεισµού της χωµατερής και του κινδύνου 
για τη ∆ηµόσια Υγεία: 

Α) Να ασκήσει την αρµοδιότητα του παρέχεται από το άρθρο 12 του 
Νόµου 3172/2003 και του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 για την οργάνωση 
έκτακτου προγράµµατος δράσης για την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας, το 
οποίο θα υλοποιηθεί µέσω της αποκοµιδής των απορριµµάτων, καταρχήν από 
ευαίσθητους δηµόσιους χώρους (σχολεία, νοσοκοµεία, γηροκοµεία, κλπ.) σε 
όλους τους ∆ήµους της Αττικής και εν συνεχεία στο σύνολο της χωρικής 
αρµοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής όπου είναι απαραίτητο. 

Β) Να εξουσιοδοτήσει τον Περιφερειάρχη Αττικής για την υλοποίηση της 
άσκησης των ανωτέρω να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
ανάθεση του προγράµµατος αποκοµιδής των απορριµµάτων των πέντε (5) 
εκατοµµυρίων πολιτών. 

(αρ. απόφασης 288/2011)  
 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 22ης και 23ης Συνεδρίασης Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής έτους 2011. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε την επικύρωση των πρακτικών της 22ης και 23ης 
Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. 

(αρ. απόφασης 289/2011)        
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ΘΕΜΑ 2ο: Παραγωγικές και επαγγελµατικές άδειες λαϊκών αγορών 
Ανατολικής Αττικής (1). 

Περίληψη απόφασης :  
Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε: 

Α) Τη χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών στον ΚΟΡΩΝΙΑ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟ του Ιωάννη κάτοικο Κορωπίου Αττικής, για πώληση 
οπωρολαχανικών στις λαϊκές αγορές του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας 
– Πειραιά. 

Β) Την αλλαγή κατηγορίας ως προς τα πωλούµενα είδη στην 
επαγγελµατική άδεια του ΚΑΦΑΣΑΛΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ∆ηµητρίου από 
πώληση οπωρολαχανικών σε νωπά αλιευτικά προϊόντα (θαλάσσης – γλυκών 
νερών – ιχθυοκαλλιέργειας). 

Γ) Τη διαγραφή της ηµέρας Πέµπτης από τη λαϊκή αγορά του Λαυρίου 
στην επαγγελµατική άδεια της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής την οποία κατέχει ο 
πωλητής ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ του Χρίστου, για πώληση ειδών 
υαλοπωλείου – πλαστικά µε το µέτρο – εκκλησιαστικά είδη. 

                                                                           (αρ. απόφασης 290/2011)        
 

ΘΕΜΑ 3ο. Παραγωγικές και επαγγελµατικές άδειες λαϊκών αγορών 
Ανατολικής Αττικής (2). 

Περίληψη απόφασης :  
Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε: 

Α) Τη χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών: 
1. Στον ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Ιωάννη κάτοικο Μαρκόπουλου Αττικής, για 
πώληση οπωρολαχανικών στις λαϊκές αγορές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής ήτοι: 
∆ευτέρα στη λαϊκή αγορά Γλυκών Νερών, Τρίτη στη λαϊκή αγορά Αρτέµιδος και 
Σάββατο στη λαϊκή αγορά Ραφήνας. 
2. Στον ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ του Κων/νου κάτοικο Παιανίας Αττικής, για 
πώληση οπωρολαχανικών στις λαϊκές αγορές του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών 
Αθήνας – Πειραιά. 

Β) Την αµοιβαία αλλαγή αγοράς µεταξύ επαγγελµατιών πωλητών ήτοι: 
1. Την αµοιβαία αλλαγή της ηµέρας Πέµπτης στην επαγγελµατική άδεια Λαϊκών 
Αγορών της ΛΑΖΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ για πώληση ειδών ένδυσης – νεωτερισµών 
– φο µπιζού – λευκά είδη – ψιλικά, από τη λαϊκή αγορά ΛΑΥΡΙΟΥ στη λαϊκή 
αγορά Ν. ΜΑΚΡΗΣ µε την πωλήτρια λαϊκών αγορών ΜΙΧΑ ΕΛΕΝΗ (µητέρα 
της). 
2. Την αµοιβαία αλλαγή της ηµέρας Πέµπτης στην επαγγελµατική άδεια Λαϊκών 
Αγορών της ΜΙΧΑ ΕΛΕΝΗΣ για πώληση ειδών ένδυσης – νεωτερισµών – φο 
µπιζού – λευκά είδη – ψιλικά, από τη λαϊκή αγορά Ν. ΜΑΚΡΗΣ στη λαϊκή αγορά 
ΛΑΥΡΙΟΥ µε την πωλήτρια λαϊκών αγορών ΛΑΖΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (κόρη της). 

                                         (αρ. απόφασης 291/2011)         

      
    ΘΕΜΑ 4ο: Παραγωγικές και επαγγελµατικές άδειες λαϊκών αγορών 

∆υτικής Αττικής (1). 
    Περίληψη απόφασης :  
 Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε: 

Α) Την ανάκληση της παραγωγικής άδειας του κου Παπαθανασίου 
Χρήστου του Σαράντη, κατοίκου Μεγάρων, η οποία του είχε χορηγηθεί µε την 
αριθµ. 3437/2004 απόφαση Νοµαρχιακού Συµβουλίου ∆υτικής Αττικής και τη 
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διαγραφή του από το µητρώο παραγωγών πωλητών Λαϊκών Αγορών που 
τηρείται από την αρµόδια Υπηρεσία της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής. 

Β) Τη διαγραφή της λαϊκής αγοράς των Μεγάρων κάθε Τρίτη από την 
επαγγελµατική άδεια του πωλητή λαϊκών αγορών κου Μιχαλόπουλου Ιωάννη 
του ∆ηµητρίου κατοίκου Μαγούλας. 

                                         (αρ. απόφασης 292/2011)                            
 

ΘΕΜΑ 5ο: Παραγωγικές και επαγγελµατικές άδειες λαϊκών αγορών ∆υτικής 
Αττικής (2). 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε: 

Α) Τη συµπλήρωση της µε αριθµ. 200/2011/14-7-2011 απόφασης του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής και τον ορισµό ως γραµµατέα της 
γνωµοδοτικής επιτροπής του άρθρου 7 του Ν.2323/95 την κα Χαλιµούρδα 
Αικατερίνη µε αναπληρώτριά της την κα Σερδενιώτη Λαµπρινή, υπάλληλοι του 
Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής. 

Β) Την έγκριση πρόσληψης του υπαλλήλου BEGU HAJREDIN του 
IBRAIM από την κάτοχο παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών κα 
ΚΑΜΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του Ισιδώρου, για χρονικό διάστηµα όσο ισχύει η άδεια 
διαµονής του, ήτοι µέχρι τις 24/07/2020. 

Γ) Τη µεταβίβαση της επαγγελµατικής άδειας (κατηγορία πωλούµενων 
ειδών – α.α. οπωρολαχανικά – αυγά σφραγισµένα µε τον διακριτικό αριθµό – 
κοµµένα άνθη) του κου ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΓΓΕΛΟΥ του Θεοδώρου κατοίκου 
Ελευσίνας στο σύζυγο της αδερφής του κο ΑΦΟΡ∆ΑΚΟ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου 
κάτοικο Μάνδρας. 

(αρ. απόφασης 293/2011)                            
                     

ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιόρθωση της υπ’ αριθµ. 255/2011 απόφασης του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής σχετικά µε τη συµµετοχή της Περιφέρειας 
Αττικής σε ηµερίδα µε θέµα την προσβασιµότητα των τυφλών και των ατόµων 
µε προβλήµατα όρασης στην πληροφορία, τα προϊόντα και τον πολιτισµό. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε: 

Τη διόρθωση της υπ’ αριθµ. 255/2011 απόφασης του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής σχετικά µε τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε 
ηµερίδα µε θέµα την Προσβασιµότητα  των Τυφλών και των Ατόµων µε 
Προβλήµατα Όρασης στην πληροφορία, τα προϊόντα,  και τον πολιτισµό, που 
διοργανώνει η Εθνική Οµοσπονδία Τυφλών ως προς την αλλαγή της 
ηµεροµηνίας της ηµερίδας η οποία θα γίνει στις 17 Οκτωβρίου 2011. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση. 

(αρ. απόφασης 294/2011)   
 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ». 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ» µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
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(αρ. απόφασης 295/2011)   
 
ΘΕΜΑ 8ο:  Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
έργου «Νοµιµοποίηση υφιστάµενων έργων στην περιοχή Ζάρλη – Γυάλα Ν. 
Σαλαµίνας». 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
του έργου «Νοµιµοποίηση υφιστάµενων έργων στην περιοχή Ζάρλη – Γυάλα Ν. 
Σαλαµίνας» µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

(αρ. απόφασης 296/2011)   
 

ΘΕΜΑ 9ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
Φ/Β Πάρκου στη θέση «ΜΕΓΑΛΟΒΟΥΝΙ» στο ∆ήµο Τροιζηνίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε: 
Την αναβολή γνωµοδότησης επί της ΜΠΕ Φ/Β Πάρκου στη θέση 
«ΜΕΓΑΛΟΒΟΥΝΙ» στο ∆ήµο Τροιζηνίας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς 
και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής προκειµένου να προσκοµιστούν τα 
συµπληρωµατικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί από το Τµήµα Περιβάλλοντος της 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής. 

 (αρ. απόφασης 297/2011)   
 
ΘΕΜΑ 10ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που 
αφορά σε Ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων του εργοστασίου παραγωγής 
ψηφιακών δίσκων, στούντιο ηχογράφησης και εγγραφής ψηφιακών µητρών 
ταινιών της εταιρείας «DIGITAL PRESS HELLAS A.E.» στο Κορωπί. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
που αφορά σε Ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων του εργοστασίου παραγωγής 
ψηφιακών δίσκων, στούντιο ηχογράφησης και εγγραφής ψηφιακών µητρών 
ταινιών της εταιρείας «DIGITAL PRESS HELLAS A.E.» στο Κορωπί µε την 
προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην εν 
λόγω απόφαση. 

(αρ. απόφασης 298/2011)  
  

ΘΕΜΑ 11ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
για το µηχανολογικό εκσυγχρονισµό της βιοµηχανίας φαρµακευτικών και 
καλλυντικών προϊόντων της εταιρείας «LAVIPHARM A.E.» στην οδό Αγ. 
Μαρίνας στην Παιανία Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
για το µηχανολογικό εκσυγχρονισµό της βιοµηχανίας φαρµακευτικών και 
καλλυντικών προϊόντων της εταιρείας «LAVIPHARM A.E.» στην οδό Αγ. 
Μαρίνας στην Παιανία Αττικής µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι 
περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

(αρ. απόφασης 299/2011)   
 
ΘΕΜΑ 12ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

για τη συµπλήρωση της δραστηριότητας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών 
καυσίµων µε σταθερή πλωτή εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίµων της 
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εταιρείας «ΕΤΕΚΑ Α.Ε.» που είναι εγκατεστηµένη στο Πέραµα Αττικής επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας 142. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε την αναβολή γνωµοδότησης επί της ΜΠΕ για τη 
συµπλήρωση της δραστηριότητας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών 
καυσίµων µε σταθερή πλωτή εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίµων της 
εταιρείας «ΕΤΕΚΑ Α.Ε.» που είναι εγκατεστηµένη στο Πέραµα Αττικής επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας 142, προκειµένου να προσκοµιστούν 
συµπληρωµατικά στοιχεία. 

(αρ. απόφασης 300/2011)   
 
ΘΕΜΑ 13ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 
την εκµετάλλευση και αποκατάσταση του λατοµείου αδρανών υλικών και 
συνοδών εγκαταστάσεων της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» στη θέση 
«Ξηρόρεµα» ∆. Ασπροπύργου Νοµού Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
για την εκµετάλλευση και αποκατάσταση του λατοµείου αδρανών υλικών και 
συνοδών εγκαταστάσεων της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» στη θέση 
«Ξηρόρεµα» ∆. Ασπροπύργου Νοµού Αττικής µε την προϋπόθεση να 
τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

 (αρ. απόφασης 301/2011)   
 
ΘΕΜΑ 14ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

της δραστηριότητας της µονάδας ψυκτικών θαλάµων της εταιρείας «FOODLINK 
A.E.» λόγω ίδρυσης αυτής στη θέση Τσουκλείδι του ∆ήµου Ασπροπύργου. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
της δραστηριότητας της µονάδας ψυκτικών θαλάµων της εταιρείας «FOODLINK 
A.E.» λόγω ίδρυσης αυτής στη θέση Τσουκλείδι του ∆ήµου Ασπροπύργου µε 
την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην 
εν λόγω απόφαση. 

 (αρ. απόφασης 302/2011)   
 
ΘΕΜΑ 15ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

του έργου «Νοµιµοποίηση έργων που έχουν κατασκευαστεί εντός αιγιαλού και 
κοινόχρηστης παραλίας του Ναυτικού Οµίλου Βουλιαγµένης». 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
του έργου «Νοµιµοποίηση έργων που έχουν κατασκευαστεί εντός αιγιαλού και 
κοινόχρηστης παραλίας του Ναυτικού Οµίλου Βουλιαγµένης» µε την 
προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην εν 
λόγω απόφαση. 

 (αρ. απόφασης 303/2011)   
 
ΘΕΜΑ 16ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

για το έργο «Παιδικές κατασκηνώσεις ιδιοκτησίας Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου 
Αθηνών στο Ζούµπερι Νέας Μάκρης». 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
για το έργο «Παιδικές κατασκηνώσεις ιδιοκτησίας Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου 
Αθηνών στο Ζούµπερι Νέας Μάκρης» µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι 
περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
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(αρ. απόφασης 304/2011)   
 

 ΘΕΜΑ 17ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
για τη µείωση της απόστασης της υπό πολεοδόµηση περιοχής από υφιστάµενο 
νεκροταφείο στο ∆ήµο Αµαρουσίου Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
για τη µείωση της απόστασης της υπό πολεοδόµηση περιοχής από υφιστάµενο 
νεκροταφείο στο ∆ήµο Αµαρουσίου Αττικής µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι 
περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

 (αρ. απόφασης 305/2011)   
 
ΘΕΜΑ 18ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

για τη δραστηριότητα διαλυτηρίου ΟΤΚΖ, προσωρινής αποθήκευσης και 
επεξεργασίας µεταλλικών µη επικινδύνων αποβλήτων, αποθήκευσης παλαιών 
συσσωρευτών Pb – οξέος και προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ της εταιρείας 
‘AUTO GREEN RECYCLING A.E. – ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΕ∆ΕΩΝ’ στη θέση 
«∆ροµέζα» στο ∆ήµο Παιανίας Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
για τη δραστηριότητα διαλυτηρίου ΟΤΚΖ, προσωρινής αποθήκευσης και 
επεξεργασίας µεταλλικών µη επικινδύνων αποβλήτων, αποθήκευσης παλαιών 
συσσωρευτών Pb – οξέος και προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ της εταιρείας 
‘AUTO GREEN RECYCLING A.E. – ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΕ∆ΕΩΝ’ στη θέση 
«∆ροµέζα» στο ∆ήµο Παιανίας Αττικήςµε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι 
περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

 (αρ. απόφασης 306/2011)   
 
ΘΕΜΑ 19ο: Συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην Έκθεση «POLIS 2011» 

στη Θεσσαλονίκη. 
Περίληψη απόφασης:  

Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε: 
Α) Ενέκρινε τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην 8η ∆ιεθνή Έκθεση 

Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ∆ηµοσίου- Κοινωνικού Τοµέα και Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων «POLIS 2011» που θα πραγµατοποιηθεί  στην Θεσσαλονίκη, 
από Πέµπτη 3 /11/2011 έως Κυριακή 06/11/2011. 

Β) Ενέκρινε τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην ανωτέρω Έκθεση 
µε dvd στο περίπτερο της ΕΝ.ΠΕ., το οποίο θα είναι διάρκειας 5-15 λεπτών και 
θα περιλαµβάνει φωτογραφίες έργων που εκτελούνται από την Περιφέρεια 
Αττικής – τουριστικούς προορισµούς κ.λ.π. (Ε.Φ. 010702 και ΚΑΕ 0845) 

Γ) Όρισε αντιπροσωπεία αποτελούµενη από ένα (1) αιρετό της 
Περιφέρειας Αττικής. 

∆) Ενέκρινε την κάλυψη αποδεδειγµένων εξόδων µετακίνησης, 
διανυκτέρευσης και ηµερήσιας αποζηµίωσης της ανωτέρω αντιπροσωπείας για 
το χρονικό διάστηµα από 3/11/2011 έως 6/11/2011, συµπεριλαµβανοµένων 
των ηµερών µετάβασης και επιστροφής, συνολικού προϋπολογισµού 500 
ευρώ. 

Ε) Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 01072 και ΚΑΕ 0716. 

 (αρ. απόφασης 307/2011)   
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ΘΕΜΑ 20ο: Ορισµός εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή 
Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης για την υλοποίηση 
του έργου «Βελτίωση και συµπλήρωση επαρχιακού οδικού δικτύου από Αίγινα 
έως Αγ. Μαρίνα δια Μεσαγρού και Ναού Αφαίας Ν. Αίγινας». 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε:  

Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή 
παρακολούθησης της  Προγραµµατικής Σύµβασης για την υλοποίηση του 
έργου «Βελτίωση και συµπλήρωση επαρχιακού οδικού δικτύου από Αίγινα έως 
Αγ.Μαρίνα δια Μεσαγρού και Ναού Αφαίας Ν.Αίγινας», 1η Συµπληρωµατική 
Σύµβαση, ως εξής:     

Α) Τον Βουδούρη Παναγιώτη, Περιφερειακό Σύµβουλο  µε αναπληρωτή 
του τον  Περιφερειακό Σύµβουλο Σπυρίδων Σπυρίδωνα.  

Β) Την Κουρουνάκου Ζωή Τοπογράφο στη ∆/νση Τεχνικών Έργων 
Πειραιά µε αναπληρώτρια τη Μοτσοβολέα Χριστίνα, Τοπογράφο Μηχανικό της  
ίδιας ∆ιεύθυνσης. 

(αρ. απόφασης 308/2011)   
 

 
 
               

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

      
   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ  


