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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 4ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στην 4η συνεδρίασή του την Τρίτη
10/02/2015 που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού) συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν
αριθµό απόφασης 33 έως 41 έτους 2015:
ΘΕΜΑ 1ο : Επικύρωση πρακτικών 21ης, 22ης & 23ης συνεδρίασης
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής έτους 2014.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής επικύρωσε τα πρακτικά της 21ης, 22ης &
23ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής έτους 2014.
(αρ. απόφασης 33/2015)
ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση - συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 2/2015 απόφασης
του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε θέµα «Έγκριση σύναψης και όρων
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου
Περάµατος για την υλοποίηση του έργου «∆ράσεις Κοινωνικής Πολιτικής στην
περιοχή του ∆ήµου Περάµατος», προϋπολογισµού 320.000,00 €
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)».
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε την τροποποίησησυµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 2/2015 απόφασης του µε θέµα «Έγκριση
σύναψης και όρων Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του ∆ήµου Περάµατος για την υλοποίηση του έργου «∆ράσεις
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Κοινωνικής Πολιτικής στην περιοχή του ∆ήµου Περάµατος», προϋπολογισµού
320.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)», ως προς την διεύρυνση της
σύνθεσης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω
Προγραµµατικής Σύµβασης µε τη συµµετοχή εκπροσώπων από την
Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Περάµατος και από την ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά
αποτελούµενης από επτά (7) µέλη έναντι αρχικά πέντε (5) µελών, όπως αυτά
αναλυτικά αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 34/2015)
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση σκοπιµότητας δαπάνης προϋπολογισµού ποσού έως
20.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για τη σύναψη σύµβασης
παροχής συµβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την τουριστική
προβολή της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2015 - 2020.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής :
1) Ενέκρινε τη σκοπιµότητα δαπάνης προϋπολογισµού ποσού έως
20.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για τη σύναψη
σύµβασης παροχής συµβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών
για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο
2015 - 2020.
τη
σκοπιµότητα
σύναψης
σύµβασης
παροχής
2) Ενέκρινε
συµβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την τουριστική
προβολή της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2015 - 2020.
3) Η δαπάνη θα καλυφθεί µέσω του ΚΑΕ 9769.01.103.01. Η διαγωνιστική
διαδικασία θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί προµηθειών του
∆ηµοσίου διατάξεις.
(αρ. απόφασης 35/2015)
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση όρων σχεδίου τροποποίησης της προγραµµατικής
σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ερευνητικού
Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών
(ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την εκπόνηση έρευνας µε
τίτλο: «Έρευνα και καταγραφή µεθόδων για τη µείωση του κόστους
ηλεκτροφωτισµού στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής (ειδική µελέτη)».
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τους όρους του σχεδίου
τροποποίησης της από 03-04-2014 Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου
Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την εκπόνηση έρευνας µε τίτλο: «Έρευνα και
καταγραφή µεθόδων για τη µείωση του κόστους ηλεκτροφωτισµού στο οδικό
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δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής (ειδική µελέτη)».
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 03/04/2014 Προγραµµατική Σύµβαση.
(αρ. απόφασης 36/2015)
ΘΕΜΑ 5ο : Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) του έργου «Αποπεράτωση και εκσυγχρονισµός των κτιριακών
υποδοµών καθώς και ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του Ωδείου
Αθηνών µε στόχο την αναβάθµιση του συνόλου των λειτουργιών που θα
στεγαστούν σε αυτό».
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Αποπεράτωση και
εκσυγχρονισµός των κτιριακών υποδοµών καθώς και ανάπλαση του
περιβάλλοντα χώρου του Ωδείου Αθηνών µε στόχο την αναβάθµιση του
συνόλου των λειτουργιών που θα στεγαστούν σε αυτό», µε την προϋπόθεση
να τηρηθούν οι όροι που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 37/2015)

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση δράσεων και υποχρεώσεων και ορισµός Νοµίµου
Εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής για την πράξη «∆ηµιουργία και
λειτουργία Κεντρικού Μηχανισµού Υποστήριξης της ανάπτυξης και
προώθησης των Κοινωνικών συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν. Σ. Επ.) και
ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονοµίας»
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής :
1) Ενέκρινε τις δράσεις και τις υποχρεώσεις της Περιφέρειας Αττικής ως
εταίρου στο σχήµα για την υλοποίηση της πράξης «∆ηµιουργία και
λειτουργία Κεντρικού Μηχανισµού Υποστήριξης της ανάπτυξης και
προώθησης των Κοινωνικών συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν. Σ.
Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονοµίας».
2) Όρισε

νοµίµους εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής µε
εξουσιοδότηση για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων
στο εν λόγω εταιρικό σχήµα και µέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου του έργου την Περιφερειακή Σύµβουλο κ.
Καλλιόπη Σταυροπούλου ως τακτικό µέλος µε αναπληρώτριά της την
Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Ιωάννα Στεργίου.
(αρ. απόφασης 38/2015)

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση σκοπιµότητας δαπάνης ποσού 15.000,00 ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για την προµήθεια καυσίµων κίνησης και
θέρµανσης των
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και Νοτίου Τοµέα. Έγκριση
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σκοπιµότητας δαπάνης ποσού 15.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.) για την ασφαλιστική κάλυψη των οχηµάτων της Π.Ε. Ανατολικής
Αττικής και τροποποίηση της σύµβασης ασφαλιστικής κάλυψης των
οχηµάτων της ως προς το χρόνο διάρκειάς της µε την παράταση ισχύος της
µέχρι τις 30.05.2015.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε:
Α) Ενέκρινε τη σκοπιµότητα δαπάνης ποσού 15.000,00 ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για την προµήθεια καυσίµων κίνησης και
θέρµανσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής και Νοτίου
Τοµέα, αναλυτικά ως εξής:
1. Προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης (απλή αµόλυβδη βενζίνη και
πετρελαίου κίνησης) που θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας
Αττικής, έτους 2015 ανά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 1511.
•
Για την Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τοµέα Αθηνών, δαπάνη
5.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
•
Για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, δαπάνη 7.300,00€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
2. Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τον
Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττική έτους 2015 ανά Ειδικό Φορέα και
ΚΑΕ 1512
•
Για Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, δαπάνη 2.700,00€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Β) Ενέκρινε τη σκοπιµότητα δαπάνης ποσού 15.000,00 ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για την ασφαλιστική κάλυψη των οχηµάτων
της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
Η δαπάνη ποσού 15.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ θα βαρύνει τον
Προϋπολογισµό της ως άνω Περιφερειακής Ενότητας έτους 2015 ανά Ειδικό
Φορέα και ΚΑΕ 0899.
Γ) Ενέκρινε την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 17/2014 σύµβασης ασφαλιστικής
κάλυψης οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής άνω των
1400 κυβικών, αναφορικά µε το χρόνο διάρκειάς της και την παράτασή της
µέχρι τις 30/05/2015, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές
διαδικασίες.
∆) Η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει µε τις ισχύουσες περί προµηθειών του
δηµοσίου διατάξεις.
(αρ. απόφασης 39/2015)
ΘΕΜΑ 2ο ΕΗ∆ : Συζήτηση - λήψη απόφασης σχετικά µε τις αποφάσεις του
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής περί έγκρισης
Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατασκευής εργοστασίων καύσης
βιοµάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο ∆ήµο Μαρκοπούλου.
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Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής εξέφρασε την πολιτική καταδίκη του στον
απελθόντα Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής αναφορικά
µε τις αποφάσεις του περί έγκρισης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
για το έργο της κατασκευής εργοστασίων καύσης βιοµάζας για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας στο ∆ήµο Μαρκοπούλου, σε αντίθεση µε τις οµόφωνες
αρνητικές γνωµοδοτικές αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
(αριθµ.50/2014, 51/2014, 52/2014, 53/2014 & 54/2014) και τις αντίστοιχες
αρνητικές αποφάσεις του ∆ήµου Μαρκοπούλου.
Τέλος αποφάσισε τη νοµική αντιµετώπιση των αποφάσεων αυτών µε την
άσκηση ένδικων µέσων.
(αρ. απόφασης 40/2015)
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
των παρακάτω Περιφερειακών Συµβούλων:
A) από την 4η συνεδρίαση του στις 10-02-2015 :
α) των κ.κ. Κοροµάντζου Βασιλείου και Κωστόπουλου Νικολάου για
προσωπικούς λόγους.
β) των κ.κ. Λαµπρίδου Μαρία, Λεβέντη Αγγελική, Ροκοφύλλου Άννα και Τζίβα
Αιµιλία για λόγους υγείας.
Β) από την 3η συνεδρίαση του στις 3-02-2015 του κ. Ευαγγελίου Παρασκευά
(Πάρη) για προσωπικούς λόγους.
(αρ.απόφασης 41/2015)

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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