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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 6ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στην 6η συνεδρίασή του, την Πέµπτη,
16/02/2017, που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), συζήτησε τα
παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµό απόφασης 55 έως 62 έτους 2017:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και του Αθηναίων για την κατασκευή του έργου µε τίτλο:
Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και συνδέσεων των ακινήτων στη
1η και 7η ∆ηµοτική Κοινότητα του ∆ήµου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισµού
1.021.585,05€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής :
Α) Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της
προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αθηναίων για
την κατασκευή του έργου µε τίτλο: Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων
και συνδέσεων των ακινήτων στη 1η και 7η ∆ηµοτική Κοινότητα του ∆ήµου
Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισµού 1.021.585,05€ (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. Αλεξίου Αθανάσιο ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του
τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Πατσαβό Παναγιώτη και την Περιφερειακή
Σύµβουλο κ. Ροκοφύλλου Άννα ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά της την
Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα.
(αρ. απόφασης 55/2017)
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ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Ζωγράφου για την κατασκευή του έργου µε
τίτλο: «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων» συνολικού προϋπολογισµού
199.940,71 € (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 Ζωγράφου για την κατασκευή του έργου µε
τίτλο: «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων» συνολικού προϋπολογισµού
199.940,71 € (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. Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα) και την Περιφερειακή
Σύµβουλο κ. Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη ως τακτικό µέλος, µε
αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. ∆ανάκο Χριστόφορο.
(αρ. απόφασης 56/2017)
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Πειραιά για την εκτέλεση του έργου µε
τίτλο: «Αναβάθµιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Θεµιστόκλειου Σταδίου
∆ήµου
Πειραιά»
συνολικού
προϋπολογισµού
1.373.721,69
ευρώ
(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 Πειραιά για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο:
«Αναβάθµιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Θεµιστόκλειου Σταδίου ∆ήµου
Πειραιά» συνολικού προϋπολογισµού 1.373.721,69 ευρώ (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. Αλεβιζόπουλο Γεώργιο ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε
αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Λαµπρίδου Μαρία και την
Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Μεθυµάκη Άννα ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της
τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ.Σµέρο Ιωάννη.
(αρ. απόφασης 57/2017)
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ
Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Πόρου για το έργο: «Παροχή υπηρεσίας για
διαπίστωση, αποτύπωση και αποκατάσταση προβληµάτων στις εγκαταστάσεις
ΒΙΟ.ΚΑ
Πόρου
–
Γαλατά»
προϋπολογισµού
24.613,38
ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής :
A) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ
Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Πόρου για το έργο: «Παροχή υπηρεσίας για
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διαπίστωση, αποτύπωση και αποκατάσταση προβληµάτων στις εγκαταστάσεις
ΒΙΟ.ΚΑ
Πόρου
–
Γαλατά»
προϋπολογισµού
24.613,38
ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), 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 αναπληρωτή 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. Ευαγγελίου Παρασκευά (Πάρη).
(αρ. απόφασης 58/2017)
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης για την
εκτέλεση του έργου µε τίτλο:"Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου στο ∆ήµο Βάρης Βούλας - Βουλιαγµένης" συνολικού προϋπολογισµού 2.500.000,00 €
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής :
Α) Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της
προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Βάρης Βούλας - Βουλιαγµένης για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο:"Ανάπλαση πλατείας
25ης Μαρτίου στο ∆ήµο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης" συνολικού
προϋπολογισµού 2.500.000,00 € (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. Αναγνωστόπουλο Αθανάσιο (Νάσο) ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε
αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Πάντζα Σπυρίδωνα και τον
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ευαγγελίου Παρασκευά (Πάρη) ως τακτικό µέλος, µε
αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Βρύνα Φωτεινή.
(αρ. απόφασης 59/2017)
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένη για την
εκτέλεση του έργου µε τίτλο:"Συντήρηση και βελτίωση οδικού δικτύου ∆ήµου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης»" συνολικού προϋπολογισµού 1.500.000,00
€
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε :
Α) Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της
προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγµένη για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: "Συντήρηση και
βελτίωση οδικού δικτύου ∆ήµου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης»" συνολικού
προϋπολογισµού 1.500.000,00 € (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
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Σύµβουλο κ. Αναγνωστόπουλο Αθανάσιο (Νάσο) ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε
αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Πάντζα Σπυρίδωνα και τον
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Καµάρα Παύλο ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του
τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Σµέρο Ιωάννη.
(αρ. απόφασης 60/2017)
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για προµήθειες και υπηρεσίες της
Περιφέρειας Αττικής έτους 2017.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα και τη δαπάνη για τις
προµήθειες και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής έτους 2017, όπως αυτές
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 61/2017)
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 6η συνεδρίασή του, την 16-02-2017, των Περιφερειακών Συµβούλων που
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 62/2017)
Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου αναρτώνται στο site της Περιφέρειας
Αττικής http://www.patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
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