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Συνεδρίαση 12η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 79/2022 

Σήμερα 8/6/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη 
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) της παρ. 1 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, 
κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 505175/2-6-2022 πρόσκλησης (δις ο.ε.) του Προέδρου κ. 
Χρήστου Θεοδωρόπουλου που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 2/6/2022 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα 
από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
    

Θέμα 6ο Η.Δ. 

Έγκριση σκοπιμότητας για προμήθεια από την Περιφέρεια Αττικής και παραχώρηση 

χρήσης στον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) 

δύο (2) πυροσβεστικών οχημάτων. 

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εξήντα επτά (67) 
παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι 
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Κοροβέσης Στυλιανός 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
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Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βλάχος Γεώργιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κεχρής Ιωάννης, Κόκκαλης Βασίλειος, 
Κουρή Μαρία, Πέππας Νικόλαος, Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης). 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς 
Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος,  Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα 
Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος 
Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, 
Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου 
Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας 
Κωνσταντίνος, Βλάχου Γεωργία, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
(Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου 
Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, 
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, 
Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, 
Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, 
Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, 
Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λοΐζος Ηλίας, Λυμπέρη Ελένη - 
Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μελάς Σταύρος, Μίχας 
Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος 
Στυλιανός, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, 
Παππά Παναγιώτα, Παππάς Στέφανος, Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Τατάγια 
Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τσίχλη Μαριάνα, 
Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Βοϊδονικόλας Σταύρος, Κουτσούμπα Δέσποινα, Πρωτούλης Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, 
Σχινάς Θεόδωρος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος 
έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Ν. Πέππα, ο οποίος έθεσε υπ’ 
όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ΄αριθμ. πρωτ. 510804/3-6-2022 εισήγησή 
του που έχει ως εξής: 
 
«Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 «Αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής» του Ν. 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
–Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» 
(ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018). 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012. 

4. Την με αριθμό 37419/13479/11-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 121/2018 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την 
τροποποίηση – επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11-5-2018).  

5. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74/26-03-
2014). 

6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Την με αριθμό 498816/2-9-2019 (ΦΕΚ 688/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./3-9-2019) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής: «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής»  

8. Την με υπ’ αριθμ. 625207/23-7-2021 (ΦΕΚ 3353/Β’/26-7-2021) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής περί «παράτασης θητείας των Αντιπεριφερειαρχών της 
Περιφέρειας Αττικής- Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών- Τροποποίηση και συμπλήρωση 
της υπ’ αρ. 457959/1-7-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής κλπ. 

9. Την με αρ. 864073/14-10-2021 (ΦΕΚ 4832/Β’/19-10-2021) απόφαση Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής & παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής, σε προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής & σε Προϊσταμένους Τμημάτων 
της Γενικής Διεύθυνσης εσωτερικής λειτουργίας της Περιφέρειας Αττική.  

10. Την αρ.23612/11-1-2022 (ΦΕΚ. 9/Υ.Ο.Δ.Δ/12-1-2022) απόφαση Περιφερειάρχη 
Αττικής «ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για τη 
δεύτερη θητεία της περιφερειακής περιόδου 2019-2023» 

11. Τις διατάξεις της παραγ. 5 του άρθρου 54 του Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27/τ. 
Α΄/07.02.2020) περί «Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης 
κινδύνων, αναδιάρθρωσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
αναβάθμισης συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωσης 
του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις». 

12. Την υπ΄ αριθμ. 179/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το 
οικονομικό έτος 2022 (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ). 

13. Την με αριθμ. πρωτ.  169047/30-12-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, με την οποία επικυρώνεται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 της 
Περιφέρειας Αττικής. 

14. Την υπ΄αριθμ. 17/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί 
έγκρισης της 1ης τροποποίησης (αναμόρφωσης) του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑ:6ΝΞΤ7Λ7-Κ56), η οποία 
επικυρώθηκε με την α.π. 28194/03-03-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 
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15. Το με αρ. 92/25-02-2022 αίτημα του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και 
Ανάπλαση του Πεντελικού για την έγκριση εκ μέρους της Περιφέρειας κονδυλίου 
ύψους 100.000€ ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για την προμήθεια δύο (2) ελαφρώς 
μεταχειρισμένων διπλοκάμπινων ημιφορτηγών 4Χ4 με πυροσβεστικές 
υπερκατασκευές. 

16. Το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Αττικής (ΚΑΕ 1731.01 « Προμήθεια μεταφορικών μέσων Ξηράς)   

 
Εκτίθενται τα ακόλουθα: 
 

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα φυσικό φαινόμενο με σημαντικό ρόλο για 
την ισορροπία και την αναγέννηση των δασικών οικοσυστημάτων. Ωστόσο πυρκαγιές 
ανεξέλεγκτες ξεσπούν με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα τόσο σε αμιγείς δασικές όσο και 
σε ζώνες μίξης δασών και οικισμών. Αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για τα δασικά 
οικοσυστήματα καθώς και για την ανθρώπινη περιουσία και ζωή. 

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου και το μετριασμό του κινδύνου από τις 
δασικές πυρκαγιές, παράλληλα με το στρατηγικό σχεδιασμό από μέρους της πολιτείας, 
αναπτύσσονται, σε όλο τον κόσμο, ομάδες εθελοντών πυροσβεστών, οι οποίοι 
ενισχύουν με τις υπηρεσίες τους μηχανισμούς της χώρας. Ο εθελοντισμός, στο πλαίσιο 
ενός αποτελεσματικού συστήματος δασοπροστασίας, έχει κομβικό ρόλο, 
συνεισφέροντας στην περιφρούρηση των δασών, στον έγκαιρο εντοπισμό και την 
προσβολή πυρκαγιών προτού αυτές εξαπλωθούν, στην κάλυψη απομονωνόμενων 
περιοχών και, φυσικά, στην ενίσχυση των δυνάμεων καταστολής σε περιπτώσεις 
εκτεταμένων καταστροφών. Είναι απαραίτητο λοιπόν να ενισχύουμε τις εθελοντικές 
ομάδες με τα κατάλληλα μέσα έτσι ώστε να επεμβαίνουν άμεσα και αποτελεσματικά για 
την κατάσβεση των αρχικών πυρήνων  της φωτιάς και όχι κατόπιν εορτής.   

Το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών, όπως εξελίσσεται στο πλαίσιο της νέας 
πραγματικότητας για τη χώρα μας – και όχι μόνο – (κλιματική αλλαγή, νέα οικονομική 
πραγματικότητα, αλλαγές στις οικιστικές ανάγκες κ.α.) απαιτεί ολοκληρωμένη στρατηγική 
διαχείριση και στα τρία στάδια ενός επιχειρησιακού σχεδιασμού (πρόληψη, 
αντιμετώπιση, αποκατάσταση). 

Στη νέα αυτή πραγματικότητα αλλάζει και η σημασία του έργου των εθελοντών 
δασοπροστασίας, οι οποίοι καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και στις τρείς 
φάσεις.  

Αποτελεσματική λειτουργία του εθελοντισμού δεν μπορεί να νοείται χωρίς τη 
διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων από μέρους της Πολιτείας. Οι πόροι αυτοί 
είναι απαραίτητοι τόσο για να εξασφαλίζεται ότι οι εθελοντές έχουν τα μέσα να επιτελούν 
ορθά και με ασφάλεια το έργο τους, όσο και για να παύσει η στρεβλή κατάσταση κατά 
την οποία οι άνθρωποι που προσφέρουν εθελοντικό έργο, καλούνται παράλληλα να το 
υποστηρίζουν και με δικούς τους οικονομικούς πόρους. 

Ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση Πεντελικού Όρους δίνει 
καθημερινά μάχη για να προστατεύσει το Πεντελικό Όρος από τις πυρκαγιές 
στηριζόμενος στην εθελοντική προσφορά στελεχών και πολιτών και με τα λιγοστά μέσα 
που διαθέτει. Ενόψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου που αναμένεται ιδιαίτερα 
δύσκολη λαμβάνοντας υπόψη τις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες των τελευταίων 2 
ετών και τις καταστροφικές πυρκαγιές του προηγούμενου καλοκαιριού, καθίσταται 
επιτακτική η ανάγκη για συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής στην ανανέωση του 
πυροσβεστικού εξοπλισμού του. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω:  
 
 

ΑΔΑ: 6ΨΘΤ7Λ7-1Κ4



5 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη προμήθεια από την Περιφέρεια 
Αττικής και παραχώρηση χρήσης για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών στο Σύνδεσμο 
Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση Πεντελικού Όρους (ΣΠΑΠ),  2 μεταχειρισμένων 
διπλοκάμπινων ημιφορτηγών 4Χ4 με πυροσβεστική υπερκατασκευή, αξίας μέχρι 
100.000 ευρώ (πλέον  ΦΠΑ). 

Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται και προάγονται η ασφάλεια καθώς και τα πάσης 
φύσεως συμφέροντα των πολιτών της Περιφέρειας Αττικής. 

Όλες οι δαπάνες κίνησης, συντήρησης, επισκευής, τελών χρήσης και 
κυκλοφορίας, ασφάλισης του εν λόγω μηχανημάτος έργου για τις έναντι τρίτων ζημίες ή 
ζημίες που θα προξενηθούν στο μηχάνημα έργου κατά το χρόνο που θα χρησιμοποιείται 
από το Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση Πεντελικού Όρους (ΣΠΑΠ), 
η αμοιβή και ασφάλιση οδηγού-χειριστή θα βαρύνουν τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Σύνδεσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση Πεντελικού 
Όρους (ΣΠΑΠ), ο οποίος ευθύνεται για την επιμελημένη συντήρησή του καθ’ όλη την 
προαναφερθείσα περίοδο. Η Περιφέρεια Αττικής δύναται ανά πάσα στιγμή να διενεργεί 
ελέγχους για την τήρηση των ανωτέρω με εκπρόσωπό της 
Η δαπάνη θα καλυφθεί σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής έτους 2022 ΚΑΕ 1731.01 «Προμήθεια μεταφορικών μέσων Ξηράς».» 
 
 
Στη συνέχεια, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας ενημέρωσε το Σώμα για την 
διόρθωση της ανωτέρω εισήγησης με την αντικατάσταση του προσδιορισμού 
«μεταχειρισμένων» για τα αναφερόμενα 2 ημιφορτηγά, στην 1η παράγραφο του 
εισηγητικού μέρους, που γράφτηκε εκ παραδρομής, με τον ορθό προσδιορισμό 
«καινούρια». 
 
Μετά το πέρας των τοποθετήσεων, ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την ανωτέρω 
εισήγηση, όπως διορθώθηκε. 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
 

Την έγκριση της σκοπιμότητας και της δαπάνης για την προμήθεια από την 
Περιφέρεια Αττικής και την παραχώρηση χρήσης για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών 
στο Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ),  δύο 
(2) καινούριων διπλοκάμπινων ημιφορτηγών 4Χ4 με πυροσβεστική υπερκατασκευή, 
αξίας μέχρι 100.000 ευρώ (πλέον  Φ.Π.Α.). 

Όλες οι δαπάνες κίνησης, συντήρησης, επισκευής, τελών χρήσης και κυκλοφορίας, 
ασφάλισης των εν λόγω μηχανημάτων έργου για τις έναντι τρίτων ζημίες ή ζημίες που 
θα προξενηθούν σε αυτά κατά το χρόνο που θα χρησιμοποιούνται από το Σύνδεσμο 
Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) καθώς και η αμοιβή 
και ασφάλιση του/των οδηγού/ών-χειριστή/ών αυτών θα βαρύνουν τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Σύνδεσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του 
Πεντελικού (ΣΠΑΠ), ο οποίος ευθύνεται για την επιμελημένη συντήρησή τους καθ’ όλη 
την προαναφερθείσα χρονική περίοδο. Η Περιφέρεια Αττικής δύναται ανά πάσα στιγμή 
να διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των ανωτέρω με εκπρόσωπό της. 

Η προκύπτουσα δαπάνη θα καλυφθεί σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής έτους 2022 ΚΑΕ 1731.01 «Προμήθεια 
μεταφορικών μέσων Ξηράς». 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης 
«Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. 
Αναστασοπούλου, Χρ. Τατάγια. 
 
Λευκό δήλωσε η ανεξάρτητη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Αβραμοπούλου. 
 
Απείχαν της ψηφοφορίας : 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Ειρ. Δούρου, Σ. 
Αγγέλης, Μ. Αθανασίου, Γ. Αλεβιζόπουλος, Χ. Αυλωνίτου, Ζ. Βαρέλη-Στεφανίδη, Ε. 
Βασιλοπούλου, Β. Βερελή, Κ. Βίτσας, Α. Θεοχάρη, Χ. Καραμάνος, Α. Κατρανίδου, Ζ. 
Κατωπόδη, Σ. Κοροβέσης, Β. Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Α. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφας, Π. 
Παππά, Π. Χατζηπέρος, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν. 
Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. 
Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας, 
 - ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική 
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Η. Λοΐζος. 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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