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ΕΛΛΗΝΘΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ    
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ 
ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ       ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ 
Γ/λζε: Λ. πγγξνύ 15 – 17 
Σ.Κ.: 117 43 Αζήλα 

 Σηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
ςνεδπίαζη 10η 

Απόθαζη ςπ’ απιθ. 567/2019 
ηελ Αζήλα, ζήκεξα ζηηο 26-02-2019, εκέξα Σπίηη θαη ώξα 09:30 π.μ, ζην Καηάζηεκα ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οικονομικήρ Επιηποπήρ, ύζηεξα από 
ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 54818 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα ζηα κέιε 
ηεο, ζηηο 21-02-2019. 
 

Θέμα 18ο εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ 
2ε Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξ. 273/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
 
Παξόληεο: 
Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θνο Καξακάλνο Υξήζηνο θαη  
Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ.: 

 Αιεμίνπ Αζαλάζηνο 

 Γεκάθνο Γεκήηξηνο 
Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε: 

 Υξπζηθόο Φώηηνο  

 Σζνύπξα Ησάλλα 

 Μεηαμά Δηξήλε 

 Υξηζηάθε Μαξία 

 Πειέθεο Εαραξίαο  
Απόληεο:  
Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ.: 

 ηεξγίνπ Ησάλλα  

 Μπαιάθαο Γεώξγηνο 

 απνπλά Αγγειηθή 

 Σδίβα Αηκηιία  

 Καξάκπειαο Κσλζηαληίλνο 

 Βξύλα Φσηεηλή 

 Μπαινύ Αιεμάλδξα  

 Αδακνπνύινπ Αηθαηεξίλε 
 

Υξέε Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εθηειεί ε ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο θα Αζελά 
Γεκεηξνπνύινπ 
  
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία θαη απνθαζίζηεθε ε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 
θαηεπείγνληνο ν πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Καξακάλνο δίλεη ην ιόγν ζηελ θα Μνπξηδαλνύ ε 
νπνία ελεκεξώλεη ηα κέιε ηεο- Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηα εμήο: 
 
Ζ Τπεξεζία ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο: 

Με ηελ ππ΄αξ. 273/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ύζηεξα από ην κε αξ. πξση. 
1692/23-01-2019 Αίηεκα ηνπ  Πανεςπωπαϊκού ωμαηείος Αναπήπων και Αηόμων με Ειδικέρ 
Ανάγκερ «ςνεπγαζία – Δημιοςπγία»,  απνθαζίζηεθε ε δσξεάλ παξαρώξεζε ηνπ πξνζβάζηκνπ 
ρώξνπ ζηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ Πάξθνπ ζην Πεδίνλ Άξεσο, κπξνζηά από ην κλεκείν ηνπ 
Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα από ην άββαην 9 Φεβξνπαξίνπ 2019 έσο θαη ηελ 
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Σεηάξηε 20 Φεβξνπαξίνπ 2019, γηα 10 εκέξεο, πξνθεηκέλνπ λα εθηεζνύλ νη δεκηνπξγίεο ησλ κειώλ 
κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηνπ ζσκαηείνπ. 

Με ηελ ππ΄αξ. 463/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,  ύζηεξα από ην ππ΄αξ. 1708/14-
02-2019 λέν αίηεκα ηνπ ελ ιόγσ σκαηείνπ γηα αιιαγή ησλ εκεξνκεληώλ παξαρώξεζεο ηνπ 
ππόςε ρώξνπ ιόγσ ηεο απόηνκεο αιιαγήο ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, όπσο καο δηαβηβάζηεθε 
ειεθηξνληθά από ηε Γ/λζε Πάξθσλ Καη Αιζώλ θαζώο θαη από ην Γξαθείν ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Κεληξηθνύ Σνκέα θαο Κππξηαλίδνπ, απνθαζίζηεθε ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξ. 273/2019 Απόθαζεο 
σο πξνο ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο σο άλσ παξαρώξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα από 18-2-2019 έσο 28-
02-2019 (αληί ηνπ από 9-2-2019 έσο 20-2-2019).  

Με ην ππ΄αξ. 1711/19-2-2019 λέν έγγξαθό ηνπ, ην σο άλσ σκαηείν αηηείηαη εθ λένπ ηελ αιιαγή 
ησλ εκεξνκεληώλ γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο από 04/03/2019 έσο 14/03/2019 (αληί ηνπ από 18-2-2019 
έσο 28-02-2019).  

Με ην ππ΄αξ. πξση. 58729/26-02-2019 έγγξαθν, ην γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Κεληξηθνύ Σνκέα 
θαο Κππξηαλίδνπ,  καο ελεκεξώλεη όηη θαηά ην αλσηέξσ δηάζηεκα (4-14 Μαξηίνπ 2019) ην Πεδίν 
ηνπ Άξεσο είλαη δηαζέζηκν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έθζεζεο ρεηξνηερληώλ ηνπ ζσκαηείνπ 
«ΤΝΔΡΓΑΗΑ – ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ».  

 
Καηόπιν ηων ανωηέπω, 

Ειζηγούμαζηε 
 

Σελ 2ε  ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξ. 273/2019 Απόθαζηρ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο σο πξνο ην 
ρξνληθό δηάζηεκα ηεο σο άλσ παξαρώξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αιιαγή ησλ εκεξνκεληώλ σο 
εμήο: από 04/03/2019 έσο 14/03/2019 (αληί ηνπ από 18/2/2019 έσο 28/2/2019 ).  

 
Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο 

ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
ομόθωνα αποθαζίζει 

 
 

Σελ 2ε  ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξ. 273/2019 Απόθαζηρ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο σο πξνο ην 
ρξνληθό δηάζηεκα ηεο σο άλσ παξαρώξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αιιαγή ησλ εκεξνκεληώλ σο 
εμήο: από 04/03/2019 έσο 14/03/2019 (αληί ηνπ από 18/2/2019 έσο 28/2/2019 ).  

 
 

Ο Ππόεδπορ 
 

 
 
 
 
 

Καπαμάνορ Υπήζηορ 

Σα Μέλη  
Αλεξίος Αθανάζιορ 
Δημάκορ Δημήηπιορ 
Υπςζικόρ Φώηιορ  
Σζούππα Θωάννα 
Μεηαξά Ειπήνη 
Υπιζηάκη Μαπία 
Πελέκηρ Ζασαπίαρ  
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