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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,    30 -  6  - 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ        

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας                      Αρ. πρωτ. οικ. 136129 
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών   

Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής    

Ταχ. ∆/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17 

Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα 

Τηλ.: 213-2063532, 536, 775 

fax :  213 2063533 

e-mail : ssona@patt.gov.gr 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 21
ης

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στην 21η συνεδρίασή του, την Πέµπτη  
29/6/2017, που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών 
και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), συζήτησε τα 
παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµούς αποφάσεων 214 έως 230 έτους 2017:   
 

ΘΕΜΑ 1
ο
:Ενηµέρωση – Συζήτηση για την πυροπροστασία στην Αττική στο 

πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου 2017. Ενέργειες και δράσεις της Αυτοτελούς 
∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.                                                                                                            

                                                                                          (ενηµέρωση - συζήτηση) 
 

ΘΕΜΑ 18
ο
: ∆ωρεά 2.900.000,00 € από την Περιφέρεια Αττικής προς την 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την άµεση αντιµετώπιση των επιπτώσεων από τον 
καταστροφικό σεισµό της 12-6-2017  στη Νήσο Λέσβο. 

 Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής: 

Α) Αποφάσισε τη δωρεά ποσού 2.900.000,00 € από την Περιφέρεια Αττικής προς 
την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, για 
την άµεση αντιµετώπιση των επιπτώσεων από τον καταστροφικό σεισµό της 
12.6.2017 στη Νήσο Λέσβο και δη για τη χρηµατοδότηση του έργου «Βελτίωση 
τµηµάτων επαρχιακής οδού Παπάδου – Πλωµαρίου / Τµήµα Α – Παράκαµψη 
Αγίου Ισιδώρου». 

Β) Όρισε την Αντιπεριφερειάρχη κ. Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα) µε αναπληρωτή 
της τον Περιφερειακό Συµβούλου κ. Κωστόπουλο Νικόλαο, προκειµένου, από την 
πλευρά της Περιφέρειας Αττικής, να παρακολουθούν και να ενηµερώνουν το σώµα 
του Περιφερειακού Συµβουλίου για την πορεία υλοποίησης των έργων που 
αφορούν την ανωτέρω δωρεά.          

    

                                                                                         (αρ. απόφασης 214/2017) 
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ΘΕΜΑ 2
ο
:Έγκριση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού Περιφέρειας 

Αττικής Α΄ τριµήνου 2017. 

Περίληψη απόφασης:  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τα αποτελέσµατα εκτέλεσης 
προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής Α΄ τριµήνου 2017, σύµφωνα µε την εν λόγω 
απόφαση. 

                                                                                          (αρ. απόφασης 215/2017) 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
:Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων 

Περιφέρειας Αττικής, οικονοµικού έτους 2017.                                                                                                                                                                       

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη 2η τροποποίηση του 
Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής, οικονοµικού έτους 2017,  
σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 

 
                                                                                          (αρ. απόφασης 216/2017) 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
:Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής 

οικονοµικού έτους 2017. 

Περίληψη απόφασης:  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη 2η τροποποίηση προϋπολογισµού 
Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2017, σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 

 

                                                                                          (αρ. απόφασης 217/2017) 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
:Έγκριση για κλείσιµο τραπεζικών λογαριασµών και µεταφορά 

υπολοίπων τους. 

Περίληψη απόφασης:  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε το κλείσιµο τραπεζικών λογαριασµών 
της Περιφέρειας Αττικής και τη µεταφορά των υπολοίπων τους σε συγκεκριµένους 
λογαριασµούς, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην εν λόγω απόφαση. 

                                                                                                                                                                  
                                                                                          (αρ. απόφασης 218/2017) 
 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 

της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αχαρνών για την κατασκευή του έργου µε 
τίτλο: «Κατασκευή – Συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Αχαρνών» συνολικού 
προϋπολογισµού 3.000.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).  

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : 
Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αχαρνών, για την κατασκευή του έργου µε 
τίτλο: «Κατασκευή – Συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Αχαρνών» συνολικού 
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προϋπολογισµού 3.000.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε 
την εν λόγω απόφαση. 
Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, την Περιφερειακή 
Σύµβουλο κ. Τσούπρα Ιωάννα (Γιάννα) ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε 
αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Κοροβέση Στυλιανό και την 
Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Βρύνα Φωτεινή ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της 
τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ευαγγελίου Παρασκευά (Πάρη). 
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                          (αρ. απόφασης 219/2017) 
 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 

της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Λαυρεωτικής για την ολοκλήρωση της 
µελέτης: «Κτηµατογράφηση – Πολεοδόµηση – Πράξη εφαρµογής της επέκτασης 
του σχεδίου πόλης Κερατέας» συνολικού προϋπολογισµού 99.735,83 € 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : 
Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Λαυρεωτικής, για την ολοκλήρωση της µελέτης: 
«Κτηµατογράφηση – Πολεοδόµηση – Πράξη εφαρµογής της επέκτασης του 
σχεδίου πόλης Κερατέας», συνολικού προϋπολογισµού 99.735,83 € 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 
Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, τον Περιφερειακό 
Σύµβουλο κ. Αναγνωστόπουλο Αθανάσιο (Νάσο) ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε 
αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Πάντζα Σπυρίδωνα και τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Πελέκη Ζαχαρία ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά 
του την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη.                               
                                                                                                                                                  
                                                                                          (αρ. απόφασης 220/2017) 
 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Περάµατος, για το έργο «Εργασίες συντήρησης 
στο 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο και 1ο Νηπιαγωγείο Περάµατος» συνολικού 
προϋπολογισµού 175.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : 
Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Περάµατος, για το έργο «Εργασίες συντήρησης 
στο 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο και 1ο Νηπιαγωγείο Περάµατος», συνολικού 
προϋπολογισµού 175.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την 
εν λόγω απόφαση. 
Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, την Περιφερειακή 
Σύµβουλο κ. Μεταξά Ειρήνη ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά της 
την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Λάσκαρη – Κρασοπούλου Βασιλική και τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Μοίρα Ιωάννη ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του 
τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. ∆ανάκο Χριστόφορο.                                                                                                           
                                                                                                                                                                        
                                                                                          (αρ. απόφασης 221/2017) 
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ΘΕΜΑ 9
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 

της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Κέντρου Νεότητας Άγιος Κοσµάς για τη 
µελέτη του έργου µε τίτλο: «Ολοκλήρωση µελέτης για το έργο ‘Ανακατασκευή 
Εθνικού Κλειστού Γυµναστηρίου Πειραιά Πέτρος Καπαγερωφ», συνολικού 
προϋπολογισµού 74.400,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : 
Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Κέντρου Νεότητας Άγιος Κοσµάς, για τη 
µελέτη του έργου µε τίτλο: «Ολοκλήρωση µελέτης για το έργο “Ανακατασκευή 
Εθνικού Κλειστού Γυµναστηρίου Πειραιά Πέτρος Καπαγέρωφ”», συνολικού 
προϋπολογισµού 74.400,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την εν 
λόγω απόφαση. 
Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, την Περιφερειακή 
Σύµβουλο κ. Λαµπρίδου Μαρία ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του 
τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αλεβιζόπουλο Γεώργιο και τον Περιφερειακό 
Σύµβουλο κ. Καλογεράκο Κυριάκο ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ευαγγελίου Παρασκευά (Πάρη). 
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                          (αρ. απόφασης 222/2017) 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
:Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης 

µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Φυλής για το έργο µε τίτλο: 
«Ανάπλαση Λεωφόρου Φυλής στο ∆ήµο Φυλής», συνολικού προϋπολογισµού 
4.981.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : 
Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Φυλής, για το έργο µε τίτλο: «Ανάπλαση 
Λεωφόρου Φυλής στο ∆ήµο Φυλής», συνολικού προϋπολογισµού 4.981.000,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 
Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, την Περιφερειακή 
Σύµβουλο κ. Βάβουλα Αριστέα ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά της 
την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Νικηταρά Φωτεινή και την Περιφερειακή Σύµβουλο 
κ. ∆ήµου Σταυρούλα ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της τον Περιφερειακό 
Σύµβουλο κ. Καράµπελα Κων/νο. 
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                          (αρ. απόφασης 223/2017) 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
:Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης 

προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Αµαρουσίου για 
το έργο «∆ίκτυο αποχέτευσης οµβρίων περιοχής Νέας Λέσβου ∆ήµου 
Αµαρουσίου». 

Περίληψη απόφασης:                                                      
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της 
τροποποίησης – παράτασης της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Αµαρουσίου, για το έργο «∆ίκτυο αποχέτευσης 
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οµβρίων περιοχής Νέας Λέσβου ∆ήµου Αµαρουσίου», η οποία λήγει την 
15/7/2017, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 15/7/2019, σύµφωνα µε την εν λόγω 
απόφαση. 

 (αρ. απόφασης 224/2017) 
 

ΘΕΜΑ 12
ο
:Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης 

προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Σπετσών για το 
έργο «Αποκατάσταση βλαβών του οδικού δικτύου του ∆ήµου Σπετσών». 

Περίληψη απόφασης:                                                      
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της 
τροποποίησης – παράτασης της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Σπετσών, για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών του 
οδικού δικτύου του ∆ήµου Σπετσών», η οποία λήγει την 07/7/2017, ούτως ώστε 
αυτή να λήγει στις 07/7/2019, σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 
 

 (αρ. απόφασης 225/2017) 
 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας 

Αττικής, ως εταίρος στο έργο «SPLASH: Stop-PLAStic-in-H2O - Sharing Practices 
on plastic Litter in water to ASsess Harmonization / Ανταλλαγή καλών πρακτικών 
για την αξιολόγηση της εναρµόνισης σχετικά µε την απόρριψη πλαστικών 
απορριµµάτων στο νερό» του Προγράµµατος INTERREG EUROPE 2014-2020. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα για τη συµµετοχή της 
Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος, στην υποβολή της πρότασης για το έργο 
«SPLASH: Stop-PLAStic-in-H2O - Sharing Practices on plastic Litter in water to 
ASsess Harmonization / Ανταλλαγή καλών πρακτικών για την αξιολόγηση της 
εναρµόνισης σχετικά µε την απόρριψη πλαστικών απορριµµάτων στο νερό», του 
Προγράµµατος INTERREG EUROPE 2014-2020.          
                                                                                                                                           
                                                                                          (αρ. απόφασης 226/2017) 
 

ΘΕΜΑ 14
ο
:Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας 

Αττικής, ως εταίρος στο έργο «Maritime Knowledge for the European Regions 
(MarKER)/  Θαλάσσια Γνώση για τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες» του Προγράµµατος 
INTERREG EUROPE 2014-2020. 

 

                                                                                                         (αποσύρθηκε) 
 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Έγκριση σκοπιµότητας συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής σε 

συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα, INTERREG EUROPE, µε προτεινόµενο τίτλο: 
«ImproveMyAir». 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα για τη συµµετοχή της 
Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος στην υποβολή της πρότασης για το έργο 
«ImproveMyAir: Improvement of Policy Instruments for Air Quality monitoring and 
management in urban and industrial areas in Southern Europe», του 
Προγράµµατος INTERREG EUROPE 2014-2020 .        
                                                                                                                                                                                         
                                                                                          (αρ. απόφασης 227/2017) 
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ΘΕΜΑ 16
ο
: Έγκριση σκοπιµότητας συµµετοχής στελεχών της Περιφέρειας Αττικής 

στα θερινά σεµινάρια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου από τη Σχολή 
Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας για την «ηλεκτρονική εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση σε θέµατα ∆ιαχείρισης υγρών και Βιοστερεών Αποβλήτων». 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα για τη συµµετοχή 
στελεχών της Περιφέρειας Αττικής στα θερινά σεµινάρια του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστηµίου από τη Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, για την 
«ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε θέµατα ∆ιαχείρισης υγρών και 
Βιοστερεών Αποβλήτων», από 17 έως 22 Ιουλίου 2017, συνολικού 
προϋπολογισµού κόστους συµµετοχής για 8 άτοµα 1600,00 ευρώ, σύµφωνα µε 
την εν λόγω απόφαση.  
                                                                                                                                                                                              
                                                                                          (αρ. απόφασης 228/2017) 
 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 223/2015 απόφασης Περιφερειακού 

Συµβουλίου Αττικής σχετικά µε χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Άνω Λιούµη Αιγάλεω, 
ηµέρα ∆ευτέρα, του ∆ήµου Αιγάλεω (Β΄ Πειραιά). 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής τροποποίησε την υπ’ αριθµ. 223/2015 
απόφασή του σχετικά µε τη χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Άνω Λιούµη Αιγάλεω, 
του ∆ήµου Αιγάλεω (Β΄ Πειραιά), ηµέρα ∆ευτέρα,  ως εξής :  
Η λαϊκή αγορά Άνω Λιούµη Αιγάλεω, ηµέρα ∆ευτέρα, της Β’ Πειραιά, να λειτουργεί 
εκ περιτροπής ανά εξάµηνο ως εξής:  
α) οδός Καζαντζάκη καθώς και είκοσι (20) µέτρα στην οδό Μητρ. Ηλ. Αντωνίου 
από την οδό Καζαντζάκη προς την οδό Πολυδεύκους, από 01-06 έως 30-11 κάθε 
έτους και  
β) οδός Εδέσσης στο ρεύµα καθόδου από την οδό Φλωρίνης έως την οδό 
Ηρακλείτου, από 01-12 έως 31-05 κάθε έτους.      
                                                                                                                                                                                            
                                                                                          (αρ. απόφασης 229/2017) 
 
ΘΕΜΑ 1

ο ΕΗ∆: Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας Περιφερειακών Συµβούλων από 

τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:    

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη δικαιολόγηση της απουσίας από 
τη 21η συνεδρίασή του, την 29-6-2017, των Περιφερειακών Συµβούλων που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

 

                                                                                          (αρ. απόφασης 230/2017) 
 

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

                                                ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

                                                                     ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ   


