ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
∆/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, 718, 775
fax : 213 2063533
e-mail : ssona@patt.gov.gr

Αθήνα, 27 - 6 -2016
Αρ. πρωτ. οικ. 121961

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 22ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στην 22η συνεδρίασή του, την Πέµπτη,
23/6/2016, που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού),
συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµό απόφασης 219 έως 226 έτους
2016:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αχαρνών, για το έργο «Κατασκευή αγωγών
αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας ανατολικά οδού Φιλαδελφείας
µέχρι ρέµατος Αχαρνών», συνολικού προϋπολογισµού 1.825.000,00€
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής :
A) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αχαρνών, για το έργο «Κατασκευή αγωγών
αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας ανατολικά οδού Φιλαδελφείας
µέχρι ρέµατος Αχαρνών», συνολικού προϋπολογισµού 1.825.000,00€
(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 τον
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Καµάρα Παύλο ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του,
τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ.Σµέρο Ιωάννη.
(αρ. απόφασης 219/2016)
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ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σύναψης και όρων της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αχαρνών, για το έργο : "Επισκευή και
ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών κτιρίων και προαύλειων χώρων του ∆ήµου
Αχαρνών", προϋπολογισµού 1.300.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α).
(αποσύρθηκε)
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σύναψης και όρων Σύµβασης ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας
(Άρθρο 99 Ν. 3852/2010), µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας για τη διάθεση τεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση
της πράξης µε τίτλο: «∆ίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων ∆ήµου Μαρκοπούλου και
Ολοκλήρωση αναβάθµισης ΕΕΛ για συνολική δυναµικότητα 40.000 Ι.Κ.», µε
κωδικό ΟΠΣ 5000083 ενταγµένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής :
A) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας (Άρθρο 99
Ν. 3852/2010), µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας για τη διάθεση τεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης µε
τίτλο: «∆ίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων ∆ήµου Μαρκοπούλου και Ολοκλήρωση
αναβάθµισης ΕΕΛ για συνολική δυναµικότητα 40.000 Ι.Κ.», µε κωδικό ΟΠΣ
5000083 ενταγµένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020, σύµφωνα µε την εν λόγω
απόφαση.
Β) Όρισε ως εκπρόσωπο 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. Πελέκη Ζαχαρία.
(αρ. απόφασης 220/2016)
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σκοπιµότητας για το έργο «Ψηφιοποίηση Αρχείου Αγωνιστών
Εθνικής Αντίστασης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής»,
δαπάνης έως του ποσού των 36.670,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα για το έργο
«Ψηφιοποίηση Αρχείου Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Περιφερειακής Ενότητας
Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής», δαπάνης έως του ποσού των 36.670,00 €
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 221/2016)
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ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για τη δηµοσιοποίηση ανοικτής πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων που αφορούν στην επιχορήγηση φορέων παιδικής
προστασίας, δαπάνης 2.000.000 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) από ίδιους
πόρους.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη δηµοσιοποίηση της ανοικτής
πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων, που αφορούν στην επιχορήγηση των
φορέων παιδικής προστασίας, µε το ποσό των 2.000.000 ευρώ,
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, ως
αυτή παρατίθεται στην εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 222/2016)
ΘΕΜΑ 6ο: Γνωµοδότηση επί της παράτασης µίσθωσης λατοµείου αδρανών υλικών
της εταιρείας «Σ.Π. ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΒΕΥΥΑ».
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε αρνητικά ως προς τη χορήγηση
πενταετούς παράτασης της σύµβασης µίσθωσης, του λατοµείου αδρανών υλικών
της εταιρείας «Σ. Π. ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΒΕΥΥΑ», που βρίσκεται στην θέση Ξηρόρεµα,
του ∆ήµου Ασπροπύργου Αττικής.
(αρ. απόφασης 223/2016)
ΘΕΜΑ 7ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
που αφορά την τροποποίηση της υπ αρ 122836/2-2-2004 ΚΥΑ ΕΠΟ (όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει), του έργου «Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός του
σιδηροδροµικού διαδρόµου από Σταθµό Πελοποννήσου στον Πειραιά (ΧΘ 1+488)
µέχρι τις Τρεις Γέφυρες (ΧΘ 13+179)», ως προς την ανισοπεδοποίηση (κάτω
διάβασης) της οδού Ρετσίνα, στον Πειραιά.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που αφορά την τροποποίηση της υπ αρ
122836/2-2-2004 ΚΥΑ ΕΠΟ (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), του έργου
«Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός του σιδηροδροµικού διαδρόµου από Σταθµό
Πελοποννήσου στον Πειραιά (ΧΘ 1+488) µέχρι τις Τρεις Γέφυρες (ΧΘ 13+179)»,
ως προς την ανισοπεδοποίηση (κάτω διάβασης) της οδού Ρετσίνα, στον Πειραιά,
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω
απόφαση.
(αρ. απόφασης 224/2016)
ΘΕΜΑ 8ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
στα πλαίσια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, για την δραστηριότητα διαλυτηρίου
ΟΤΚΖ (αποσυναρµολόγηση µε απορρύπανση ΟΤΚΖ κατηγορίας Μ1-Ν1 , Βαρέων
οχηµάτων και Παλαιού Στρατιωτικού Εξοπλισµού (Οχήµατα - ΗΗΕ - Οπλικά
Συστήµατα)), αποθήκευσης αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών PbΟξέως & Ni-Cd, αποθήκευσης Απενεργοποιηµένων Καταλυτικών Μετατροπέων
Οχηµάτων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) και Γ'
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Γενών Συσκευασιών της εταιρίας Α. & Β. Ι. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ο.Ε. στη θέση Μεσαία
Γέφυρα, του ΒΙΠΑ Μάνδρας, ∆. Μάνδρας-Ειδυλλίας, Περιφέρειας Αττικής".
(αποσύρθηκε)

ΘΕΜΑ 9ο: Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Αναβύσσου, του ∆ήµου Σαρωνικού (ηµέρα
Τετάρτη), της Ζ’ Αττικής.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς
Αναβύσσου, του ∆ήµου Σαρωνικού, της Ζ΄ Αττικής, ηµέρα Τετάρτη, καθ΄ όλη τη
διάρκεια του έτους, επί της οδού Αγίου Κυπριανού, από την Λεωφόρο Καραµανλή
έως την οδό Αγίου ∆ηµητρίου.
(αρ. απόφασης 225/2016)
ΘΕΜΑ 1ο 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
την 22η συνεδρίασή του, την 23-6-2016, των Περιφερειακών Συµβούλων :
α) κ. Τσούπρα Ιωάννας λόγω απασχόλησής της ως εκπροσώπου της Περιφέρειας
Αττικής
β) κ. Γιάµαλη Αναστασίας για επαγγελµατικούς λόγους
γ) κ.κ. Μανουσογιαννάκη Ιωάννη, Αγγελονίδη Χρηστίνας, Ζαφειρίου Ελένης και
Πρωτούλη Ιωάννη για συνδικαλιστικούς λόγους.
(αρ. απόφασης 226/2016)
Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου αναρτώνται στο site της Περιφέρειας
Αττικής http://www.patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
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