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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 30ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στην 30η συνεδρίασή του, την Τρίτη,
27/09/2016, που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού),
συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµό απόφασης 316 έως 328, έτους
2016:
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση επερώτησης της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Αττικής» µε θέµα: «Προβλήµατα πληρωµής των συµβασιούχων του Υπουργείου
Πολιτισµού σε έργα της Περιφέρειας Αττικής».
(Συζήτηση)
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σύναψης και όρων 3ης τροποποίησης προγραµµατικής
σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Λυκόβρυσης-Πεύκης για το έργο
«Ανάπλαση Ο.Τ. 9 ∆ήµου Λυκόβρυσης (∆ιαµόρφωση χώρων πρασίνου –
αναψυχής – αθλητικών εγκαταστάσεων – καταστηµάτων και υπόγειας
στάθµευσης)»,
συνολικού
προϋπολογισµού
14.236.990,36
€
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%).
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της 3ης
τροποποίησης της από 31/12/2010 προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Λυκόβρυσης-Πεύκης, για το έργο «Ανάπλαση
Ο.Τ. 9 ∆ήµου Λυκόβρυσης (∆ιαµόρφωση χώρων πρασίνου – αναψυχής –
αθλητικών εγκαταστάσεων – καταστηµάτων και υπόγειας στάθµευσης)»,
συνολικού προϋπολογισµού 14.236.990,36 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
23%), βάσει της οποίας τροποποιείται το άρθρο 8 «Χρονική διάρκεια της
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σύµβασης», ως προς τη δυνατότητα παράτασης της σύµβασης από δύο (2) έτη σε
τέσσερα (4) έτη, σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 316/2016)
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων Καµατερού για το έργο
"ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ
∆ΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ", συνολικού προϋπολογισµού
615.000,00 € (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 Αγίων Αναργύρων Καµατερού, για το έργο
"ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ
∆ΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ", συνολικού προϋπολογισµού
615.000,00 € (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 τον Περιφερειακό
Σύµβουλο κ. ∆ηµάκο ∆ηµήτριο ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά του
την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Στεφανοπούλου Αναστασία και τον Περιφερειακό
Σύµβουλο κ. ∆ανάκο Χριστόφορο ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά του την
Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη.
(αρ. απόφασης 317/2016)
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Ωρωπού για την κατασκευή του έργου µε
τίτλο: "ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ", συνολικού
προϋπολογισµού 1.788.200,09 € (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 Ωρωπού, για την κατασκευή του έργου µε τίτλο:
"ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ", συνολικού προϋπολογισµού
1.788.200,09 € (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. Στεργίου Ιωάννα 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 318/2016)
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Τροιζηνίας-Μεθάνων για την κατασκευή του
έργου µε τίτλο: "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΕΛ ΜΕΘΑΝΩΝ", συνολικού
προϋπολογισµού 1.216.150,00 € (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 Τροιζηνίας-Μεθάνων, για την κατασκευή του
έργου µε τίτλο: "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΕΛ ΜΕΘΑΝΩΝ", συνολικού
προϋπολογισµού 1.216.150,00 € (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 τον Περιφερειακό
Σύµβουλο κ. Γούλα Απόστολο ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά του
την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα) και τον
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Καλογεράκο Κυριάκο ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή
του τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Κωστόπουλο Νικόλαο.
(αρ. απόφασης 319/2016)
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση τροποποίησης µελέτης φωτεινής σηµατοδότησης του κόµβου
Χαλανδρίου Σουλίου – Ελληνοσερβικής Φιλίας (Α.Κ. 1116) στο ∆ήµο Αγίας
Παρασκευής.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη λήψη των µέτρων, που
περιλαµβάνονται στην τροποποίηση της µελέτης φωτεινής σηµατοδότησης, του
κόµβου Χαλανδρίου Σουλίου – Ελληνοσερβικής φιλίας (Α.Κ. 1116), στο ∆ήµο
Αγίας Παρασκευής, σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 320/2016)
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εγκατάστασης νέας φωτεινής σηµατοδότησης στο πλαίσιο
κατασκευής του έργου «∆ιάνοιξη Λεωφόρου Θηβών από Οδό Αγίου Νικολάου έως
Λεωφόρο Φυλής», προϋπολογισµού 7.315.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α), αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη λήψη των µέτρων που
περιλαµβάνονται στη µελέτη εγκατάστασης και λειτουργίας νέας φωτεινής
σηµατοδότησης, στον κόµβο Λ. Θηβών – Λ. Φυλής στο ∆ήµο Αγίων Αναργύρων –
Καµατερού, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «∆ιάνοιξη Λεωφόρου Θηβών
από Οδό Αγίου Νικολάου έως Λεωφόρο Φυλής», προϋπολογισµού 7.315.000,00
€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α), αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΛΑΜ∆Α
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 321/2016)
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σκοπιµότητας ένταξης έργων αντιπληµµυρικής προστασίας
στην νέα Προγραµµατική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα ένταξης έργων
αντιπληµµυρικής προστασίας στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Αττική», Άξονας Προτεραιότητας (05), «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΜΕ
ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», όπως
αυτά αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση
(αρ. απόφασης 322/2016)
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης
πολιτισµικής ανάπτυξης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, της
Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την
υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ
Τεχνολογικό
και
Πολιτιστικό
Πάρκο
Λαυρίου
Τ.Π.Π.Λ.»,
συνολικού
προϋπολογισµού 2.686.500,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής :
A) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης
πολιτισµικής ανάπτυξης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, της
Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), για την
υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ
Τεχνολογικό
και
Πολιτιστικό
Πάρκο
Λαυρίου
Τ.Π.Π.Λ.»,
συνολικού
προϋπολογισµού 2.686.500,00 € (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 τον Αντιπεριφερειάρχη
κ. Φιλίππου Πέτρο ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά του την
Αντιπεριφερειάρχη κ. Αποστολάκη Ευαγγελία και τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ.
Ευαγγελίου Παρασκευά (Πάρη) ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του τον
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Πελέκη Ζαχαρία.
(αρ. απόφασης 323/2016)
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Ζωγράφου για την κατασκευή του έργου µε
τίτλο: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΙΛΛΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ, ΒΟΥΓΑ &
ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ", συνολικού προϋπολογισµού 154.430,00 € (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.).
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής :
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A) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Ζωγράφου, για την κατασκευή του έργου µε
τίτλο: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΙΛΛΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ, ΒΟΥΓΑ &
ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ", συνολικού προϋπολογισµού 154.430,00 € (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. Χριστάκη Μαρία ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά της
την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Σταυροπούλου Καλλιόπη και την Περιφερειακή
Σύµβουλο κ. Ροκοφύλλου Άννα ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά της την
Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Μεθυµάκη Άννα .
(αρ. απόφασης 324/2016)
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Φιλοθέης - Ψυχικού για την εκτέλεση του έργου
µε τίτλο: «Προστασία του υφιστάµενου πέτρινου τοιχίου στο ρέµα Ποδονίφτη κατά
µήκος του δηµοτικού σχολείου Φιλοθέης», συνολικού προϋπολογισµού 60.487,81
€ (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 Φιλοθέης – Ψυχικού, για την εκτέλεση του
έργου µε τίτλο: «Προστασία του υφιστάµενου πέτρινου τοιχίου στο ρέµα Ποδονίφτη
κατά µήκος του δηµοτικού σχολείου Φιλοθέης», συνολικού προϋπολογισµού
60.487,81 € (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. Κορωναίου – Καµπά Σοφία ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε
αναπληρώτριά της την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Βασιλοπούλου Κυριακούλα
(Κορίνα) και τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. ∆αµάσκο Χαράλαµπο (Χάρη) ως
τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύµβουλο κ.
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα.
(αρ. απόφασης 325/2016)
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης προγραµµατικής
σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας για το έργο
«Εργασίες συντήρησης γηπέδου Ριµινίτικα ∆ήµου Αγ. Βαρβάρας», συνολικού
προϋπολογισµού 1.130.417,88 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της
τροποποίησης της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και
∆ήµου Αγίας Βαρβάρας, για το έργο «Εργασίες συντήρησης γηπέδου Ριµινίτικα
∆ήµου Αγ. Βαρβάρας», συνολικού προϋπολογισµού 1.130.417,88 €
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), βάσει της οποίας απαλείφεται ο όρος 9.2.5 «Την
κατασκευή των αναγκαίων τουαλετών, αποδυτηρίων και λοιπών χώρων υποδοµής
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ε.Π.Ο της Γ.Γ.Α.», που δεν αποτελεί µέρος του
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αντικειµένου της από 24-1-2014 υπογεγραµµένης προγραµµατικής σύµβασης,
σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 326/2016)
ΘΕΜΑ 12ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
για την εκµετάλλευση µεταλλείου σιδηρονικελιούχων µεταλλευµάτων (λατερίτη),
στη θέση «Κακή Ράχη», ∆. Ασπροπύργου, Ν. Αττικής, από την «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ
∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.».
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εκµετάλλευση µεταλλείου
σιδηρονικελιούχων µεταλλευµάτων (λατερίτη), στη θέση «Κακή Ράχη», ∆.
Ασπροπύργου, Ν. Αττικής, από την «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.»,
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω
απόφαση.
(αρ. απόφασης 327/2016)
ΘΕΜΑ 13ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
του έργου: «Σταθµός Μετεπιβίβασης Συγγρού - Φιξ».
(αποσύρθηκε)
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 30η συνεδρίασή του, την 27-9-2016, των Περιφερειακών Συµβούλων που
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 328/2016)
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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