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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 43η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2014/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 14-09-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 744312/9-9-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 09-09-2021. 
 

Θέμα 39ο  
Έγκριση προτεραιοποίησης έργων των υποβληθέντων αιτημάτων χρηματοδότησης στο 
πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ". 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μίσκα, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

• Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
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Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

• To N.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) 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 Ι». 

• Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

• 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). 

• Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις.» 

• Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το Π.Δ. 145/2010  «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α’/2010), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β’/05-9-2017) απόφαση  
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγκρισης της  τροποποίησης-επικαιροποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την 37419/13479 απόφαση  του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
1661/Β’/2018 (11/05/2018). 

• Την υπ’αρ. 499022/02-09-2019 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής /Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων». 

• Την με αριθμ 1002357/28-12-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Παράταση 
Θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1077/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2020).  

• Την  6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399 Β’) Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ 22766/9-4-2020 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης: «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, 
συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» (Β’ 1386). 

• Το υπ. αρ. πρωτ. 298/20.04.2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και 
Εφαρμογής του Υπουργείου εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με θέμα «Προτεραιοποίηση Έργων στο 
Πρόγραμμα ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 298/20.04.2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και 
Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με θέμα «Προτεραιοποίηση Έργων στο 
Πρόγραμμα ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’» οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος, καλούνται: 
 

▪ Nα προχωρήσουν σε προτεραιοποίηση των προτάσεων που έχουν ήδη υποβάλει ή 
προτίθενται να υποβάλουν στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος.  

▪ Να εκπονήσουν την προτεραιοποίηση λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτατα όρια συνολικού 
προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για 
κάθε κατηγορία δυνητικών δικαιούχων σύμφωνα με την ΚΥΑ 6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399 
Β’).  

▪ Να αποστείλουν στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ την ως άνω προτεραιοποίηση έργων/προμηθειών, 
συνοδευόμενη από:  

▪ Τυχόν τροποποιήσεις των Τεχνικών Δελτίων που έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο των 
Προσκλήσεων του Προγράμματος (π.χ. απόσυρση υποέργου, απομείωση φυσικού και 
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οικονομικού αντικειμένου υποέργου/ων κλπ) και στοιχείων φακέλου (π.χ. μελέτες και 
προϋπολογισμούς)  

▪ Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου για τις παραπάνω ενέργειες.  
 
Η Περιφέρεια Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτατα όρια συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) 
προτάσεων έχει υποβάλλει στα πλαίσια των προσκλήσεων  που υπολογίζονται στα όρια 
συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος για την Περιφέρεια Αττικής  αίτηση 
χρηματοδότησης για τα κάτωθι έργα : 
  
 

• «Βελτίωση Υποδομών ύδρευσης Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού  4.466.076,00 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ01 «Υποδομές 
Ύδρευσης» 

• «Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων - χώρων πρασίνου και αξιοποίηση ευφυών 
τεχνολογιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη βιώσιμη 
διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος» προϋπολογισμού 14.312.618,46 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ06 «Αστική Αναζωογόνηση» 

• «Ευφυείς εφαρμογές συστήματα και πλατφόρμες για την κινητικότητα και το 
περιβάλλον»  προϋπολογισμού 5.256.440,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 ««Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και 
πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - 
πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας 
της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19», 

• «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την πολιτική προστασία, την 
ενέργεια και την εκπαίδευση» προϋπολογισμού 5.025.845,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 ««Smart cities, ευφυείς 
εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα 
πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την 
εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19». 

 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
 
Την έγκριση προτεραιοποίησης των υποβαλλόμενων έργων ως εξής: 
 

Πρόσκληση Τίτλος Πρότασης 
Προϋπ/μός 
υποβολής 

Αρ. Πρωτ. 
Υποβολής 

Σειρά 
προτεραιότητας 

 
ΑΤ08 

Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και 
πλατφόρμες για την πολιτική 
προστασία, την ενέργεια και την 
εκπαίδευση 

5.025.845,00  

 
 
 
 
1 

ΑΤ06 

Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων - 
χώρων πρασίνου και αξιοποίηση 
ευφυών τεχνολογιών για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών και τη βιώσιμη διαχείριση 
του φυσικού περιβάλλοντος 

14.312.618,46  2 

ΑΤ01 
Βελτίωση Υποδομών ύδρευσης 
Περιφέρειας Αττικής 

4.466.076,00  3 

ΑΤ08 
Ευφυείς εφαρμογές συστήματα και 
πλατφόρμες για την κινητικότητα και 
το περιβάλλον 

5.256.440,60  4 

 Σύνολο 29.060.980,06   
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση προτεραιοποίησης των υποβαλλόμενων έργων ως εξής: 
 

Πρόσκληση Τίτλος Πρότασης 
Προϋπ/μός 
υποβολής 

Αρ. Πρωτ. 
Υποβολής 

Σειρά 
προτεραιότητας 

 
ΑΤ08 

Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και 
πλατφόρμες για την πολιτική 
προστασία, την ενέργεια και την 
εκπαίδευση 

5.025.845,00  

 
 
 
 
1 

ΑΤ06 

Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων - 
χώρων πρασίνου και αξιοποίηση 
ευφυών τεχνολογιών για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών και τη βιώσιμη διαχείριση 
του φυσικού περιβάλλοντος 

14.312.618,46  2 

ΑΤ01 
Βελτίωση Υποδομών ύδρευσης 
Περιφέρειας Αττικής 

4.466.076,00  3 

ΑΤ08 
Ευφυείς εφαρμογές συστήματα και 
πλατφόρμες για την κινητικότητα και 
το περιβάλλον 

5.256.440,60  4 

 Σύνολο 29.060.980,06   

 
 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό 
μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία. 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος απέχει από την 
ψηφοφορία με την εξής παρατήρηση: «Για άλλη μια συνεδρίαση η εισήγηση έρχεται τελευταία 
στιγμή. Δυστυχώς πρόκειται για επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Φαίνεται ότι είναι αδιάφορο 
για τη διοίκηση η τοποθέτηση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Όλα βέβαια απορρέουν 
από το γεγονός ότι λόγω έλλειψης προσωπικού δεν μπορεί να υπάρξει σωστός 
προγραμματισμός με τις υπηρεσίες με ευθύνη της Διοίκησης Να αποσυρθεί και να επανέλθει 
για συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση, αλλιώς ΑΠΈΧΟΥΜΕ». 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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