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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμ. απόφ. 189/2017  
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 67/2017 απόφασης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ως προς 

τη συγκρότηση - σύνθεση της «Επιτροπής Λαϊ-

κών Αγορών Αττικής» (άρθρο 85 ν. 4314/2014 

ΦΕΚ 265/τ.Α/23-12-2014 όπως τροποποιήθη-

κε με την παρ. 6 άρθρου 5 ν. 4328/2015 ΦΕΚ Α΄ 

51/14-5-2015).

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(συνεδρίαση 19η/01-6-2017 θέμα 7ο)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 145/2010 «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α/2010), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 109290/39629/
23-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β/
29-12-2016) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 21 του ν. 4264/2014 
(ΦΕΚ 118/τ.Α/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστη-
ριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 4314/23-12-2014 
(ΦΕΚ 265/τ.Α/23-12-2014) όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 6 άρθρου 5 ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14-5-2015).

5. Την υπ’ αριθμ. 67/2017 (ΦΕΚ 118/τ. ΥΟΔΔ/13-3-2017 - 
Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 132/τ. ΥΟΔΔ/22-3-2017) από-
φαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: 
«Εκλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα 

συμμετέχουν στην «Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Αττικής» 
και συγκρότηση αυτής (άρθρο 85 ν.  4314/2014 ΦΕΚ 
265/τ.Α/23-12-2014 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
6 άρθρου 5 ν. 4328/2015 ΦΕΚ Α 51/14-5-2015)».

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 104693/22-5-2017 (ΦΕΚ 1818/τ. Β΄/
25-5-2017) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με την 
οποία μεταβιβάζεται στον Περιφερειακό Σύμβουλο Ευ-
σταθιάδη Μιλτιάδη του Ιωάννη η άσκηση αρμοδιοτήτων 
της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών.

7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 108875/26-5-2017 (ΑΔΑ: 
6ΛΦΝ7Λ7-ΖΨ2) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
με θέμα «Ορισμός Προέδρου στην Επιτροπή Λαϊκών 
Αγορών Αττικής».

8. Την από 31-5-2017 δήλωση παραίτησης του Περι-
φερειακού Συμβούλου Ευσταθιάδη Μιλτιάδη από μέλος 
της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Αττικής.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 67/2017 απόφασής 
του ως προς τη συγκρότηση - σύνθεση της «Επιτρο-
πής Λαϊκών Αγορών Αττικής» (άρθρο 85 ν. 4314/2014 
ΦΕΚ 265/τ.Α/23-12-2014 όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 6 άρθρου 5 ν.  4328/2015 ΦΕΚ Α 51/14-5-2015) και 
συγκεκριμένα ως προς τη θέση του Πρόεδρου της Επι-
τροπής, την οποία θα κατέχει εφεξής ο Περιφερειακός 
Σύμβουλος Ευσταθιάδης Μιλτιάδης του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. 
ΑΒ 510272).

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 67/2017 απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο Πρόεδρος
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 

του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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