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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Γραφείο Προέδρου
Λεωφ. Συγγρού 15 - 17
Τ.Κ.  117 43, Αθήνα
Τηλ.: 213 2063 532, -536, -775 
Fax:  213 2063 533
E-mail: ssona@patt.gov.gr

  Αθήνα,      

Προς:  
1. Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Πατούλη
2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας 

Αττικής
3. κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους 
      Περιφέρειας Αττικής

Συνεδρίαση 29η (έκτακτη)

Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Καλείστε στις 20/12/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, σε έκτακτη συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής η οποία θα λάβει χώρα δια περιφοράς, κατά τις 
προβλέψεις των διατάξεων: Α) των παρ. 1 & 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. 
Α’/07-6-2010), όπως ισχύει, Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” 
(Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ. Α’/3-4-2020) 
και ισχύει και Γ) της υπ’ αριθμ. 642/2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Δ/νσης 
Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, δοθέντος 
ότι τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης αποτελούν κατεπείγουσες περιπτώσεις, κατά 
την έννοια των παρ. 1α & 3, του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ.Α’/17.6.2011) καθώς απαιτείται η έκδοση των σχετικών 
αποφάσεων εντός του έτους 2021. Ειδικότερα, η εν λόγω συνεδρίαση θα λάβει χώρα με 
ψηφοφορία μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση ssona@patt.gov.gr, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης:

1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συνέχιση συμμετοχής της Περιφέρειας 
Αττικής στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης 
(Association of European Regions for Products of Origin/ A.R.E.P.O.) για τα έτη 
2021,2022 και 2023.  

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Βοϊδονικόλας)

2. Ορισμός νέων εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής στις γνωμοδοτικές επιτροπές 
Λιμεναρχείων χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022.  

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Βοϊδονικόλας)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα (20/12/2021) και 
ώρα 16:00 το αργότερο, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
(e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ssona@patt.gov.gr, περί την ψήφο σας (υπέρ ή 
κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από τη ψηφοφορία) ως και περί τις τυχόν απόψεις σας –
προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης- επί των ανωτέρω 
θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών επισυναπτόμενων 
εισηγήσεων.
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Σύμφωνα, δε, με  τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,  
οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από τον 
Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη των αποφάσεων, 
τακτική συνεδρίαση.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
           ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
                          
 

                           ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                   
Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
2. Μ.Μ. Ενημέρωσης (δια του γραφείου τύπου Περιφέρειας Αττικής)
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