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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 33ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στην 33η συνεδρίασή του, την Πέµπτη,
27/10/2016, που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού),
συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµό απόφασης 360 έως 373 έτους
2016:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αιγάλεω για την κατασκευή του έργου µε
τίτλο: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ", συνολικού προϋπολογισµού
700.000,00 € (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 Αιγάλεω, για την κατασκευή του έργου µε τίτλο:
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
∆ΙΚΤΥΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ", συνολικού προϋπολογισµού
700.000,00 € (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. Ζωγραφάκη – Τελεµέ Ελένη ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε
αναπληρώτριά της, την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα)
και τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Μαραβέλια ∆ηµήτριο ως τακτικό µέλος, µε
αναπληρωτή του, τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ευαγγελίου Παρασκευά (Πάρη).
(αρ. απόφασης 360/2016)
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ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου της προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Μεγαρέων για το έργο: "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ"
συνολικού προϋπολογισµού 650.000,00 € (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 Μεγαρέων, για το έργο: "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ"
συνολικού προϋπολογισµού 650.000,00 € (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. Παππά Παναγιώτα ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της,
τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Φαρµάκη Ταξιάρχη και την Περιφερειακή Σύµβουλο
κ. ∆ήµου Σταυρούλα ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της, τον Περιφερειακό
Σύµβουλο κ. Σµέρο Ιωάννη.
(αρ. απόφασης 361/2016)
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Πεντέλης για την εκπόνηση της µελέτης µε
τίτλο: "ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
∆.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ∆.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΣΤΟ
ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΛΥΚΕΙΟΥ
∆.Κ.
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ",
συνολικού
προϋπολογισµού 10.740,38 € (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 Πεντέλης, για την εκπόνηση της µελέτης µε
τίτλο: "ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
∆.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ∆.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΣΤΟ
ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΛΥΚΕΙΟΥ
∆.Κ.
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ",
συνολικού
προϋπολογισµού 10.740,38 € (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. Χρυσικό Φώτιο ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του, τον
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. ∆αµιανό Πέτρο και την Περιφερειακή Σύµβουλο κ.
Βρύνα Φωτεινή ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της, τον Περιφερειακό
Σύµβουλο κ. Κωστόπουλο Νικόλαο.
(αρ. απόφασης 362/2016)
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου της προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου
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για το ερευνητικό έργο: "Ερευνητικό Πρόγραµµα για την εκτίµηση των
πληθυσµιακών διακυµάνσεων και την αξιολόγηση της υγειονοµικής σηµασίας των
κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής", συνολικού προϋπολογισµού 70.000,00 €
(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 Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, για το
ερευνητικό έργο: "Ερευνητικό Πρόγραµµα για την εκτίµηση των πληθυσµιακών
διακυµάνσεων και την αξιολόγηση της υγειονοµικής σηµασίας των κουνουπιών
στην Περιφέρεια Αττικής", συνολικού προϋπολογισµού 70.000,00 €
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση.
Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Επιτροπή
Παρακολούθησης & Παραλαβής των Παραδοτέων της ανωτέρω προγραµµατικής
σύµβασης, την Αντιπεριφερειάρχη κ. Λάσκαρη – Κρασοπούλου Βασιλική ως
Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά της, την Περιφερειακή Σύµβουλο κ.
Στεφανοπούλου Αναστασία και την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Ροκοφύλλου Άννα
ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά της, την Περιφερειακή Σύµβουλο κ.
Μεθυµάκη Άννα.
(αρ. απόφασης 363/2016)
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση προσθήκης φωτεινών σηµατοδοτών στη Λ. Μαραθώνος, στο
ύψος των στάσεων 9η ΚΤΕΛ και 4η ΚΤΕΛ (αριθµός 201), στο ∆ήµο Μαραθώνα.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε την προσθήκη φωτεινών
σηµατοδοτών στη Λ. Μαραθώνος, στο ύψος των στάσεων 9η ΚΤΕΛ και 4η ΚΤΕΛ
(αριθµός 201), στο ∆ήµο Μαραθώνα, σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 364/2016)
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση προσθήκης φωτεινών σηµατοδοτών στην οδό Βασ.
Κωνσταντίνου, στο ύψος της οδού Ηλία Βενέζη, στο ∆ήµο Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγµένης.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε την προσθήκη φωτεινών
σηµατοδοτών στην οδό Βασ. Κωνσταντίνου, στο ύψος της οδού Ηλία Βενέζη, στο
∆ήµο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης, σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 365/2016)
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης έως ποσού 2.000,00 € (πλέον
Φ.Π.Α.) για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στον εορτασµό της 3ης
∆εκεµβρίου, Παγκόσµιας Ηµέρας Αναπηρίας.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε :
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1) Την ανάληψη υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής της εκδήλωσης για
τον εορτασµό της 3ης ∆εκεµβρίου, Παγκόσµιας Ηµέρας Ατόµων µε
Αναπηρία, την οποία χαρακτηρίζει ως «Ηµέρα των Μεταµοσχεύσεων και
της ∆ωρεάς Οργάνων» και αφιερώνει στη µνήµη του προσφάτως εκλιπόντα
Περιφερειακού Συµβούλου Γεώργιου Καστρινάκη.
2) Τη δέσµευση του Περιφερειακού Συµβουλίου για δράσεις και πρωτοβουλίες
της Περιφέρειας Αττικής µε σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση της
κοινής γνώµης για τη ∆ωρεά Οργάνων και στόχο την αύξηση του αριθµού
δοτών.
3) Την απαρχή των δράσεων αυτών µε την έγκριση της σκοπιµότητας για τη
φύτευση του «∆έντρου του ∆ότη», σε χώρο έξω από το σταθµό µετρό
Συντάγµατος, τον οποίο έχει παραχωρήσει ο ∆ήµος Αθηναίων και την
τοποθέτηση σχετικής πινακίδας, συνολικού κόστους 2.000,00 € (πλέον
Φ.Π.Α.).
(αρ. απόφασης 366/2016)
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σκοπιµότητας για την συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως
εταίρου στο υπό σύσταση Κέντρο Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων και
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής µε έδρα το
∆ήµο Μαραθώνα - Νέας Μάκρης και για την ετήσια οικονοµική συµµετοχή της σε
αυτό, ποσού 40.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε :
1. Τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος, στο Κέντρο Πρόληψης κατά
των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχικής υγείας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής,
µε έδρα το ∆ήµο Μαραθώνα- Νέας Μάκρης.
2. Την οικονοµική συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στα ετήσια λειτουργικά
έξοδα της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας, µε το ποσό των 40.000 ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), ανά έτος, µε δυνατότητα αναπροσαρµογής, βάσει
του καταστατικού.
3. Τον καθορισµό, ως εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής στο ∆.Σ. της αστικής
µη κερδοσκοπικής εταιρείας, την κ. Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), µε αναπληρωτή
της, τον κ. Πελέκη Ζαχαρία.
Η δαπάνη για το 2016 θα προκύψει µετά από αναµόρφωση του προϋπολογισµού
για το οικονοµικό έτος 2016.
(αρ. απόφασης 367/2016)
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση των επιλέξιµων φορέων παιδικής προστασίας σύµφωνα µε τις
υπ’ αριθµ. 222/2016 & 301/2016 αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής και καθορισµός του ύψους της επιχορήγησής τους.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη γνωµοδότηση της Επιτροπής
αξιολόγησης προτάσεων πιστοποιηµένων φορέων Κοινωνικής Φροντίδας για
επιχορήγηση από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, για τους επιλέξιµους
φορείς παιδικής προστασίας, σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ. 222/2016 & 301/2016
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αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής και καθόρισε το ύψος της
επιχορήγησής τους, όπως αναφέρεται αναλυτικά στην εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 368/2016)
ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για την απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών
αγορών στους δήµους της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2014 και 2015.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε την υπ’ αριθµ. 2401/2016 απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και αποφάσισε :
Α) Την κατανοµή ποσού 2.780.917,75€ προς τους ∆ήµους της Περιφέρειας
Αττικής για το έτος 2014 και συγκεκριµένα προς τους ∆ήµους των π.
Νοµαρχιακών ∆ιαµερισµάτων
Αθήνας
και
Πειραιώς του ποσού
2.519.284,84€ και του ποσού των 261.632,91€ προς τους ∆ήµους των πρώην
Νοµαρχιών Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής.
Β) Την κατανοµή ποσού 2.444.333,46€ προς τους ∆ήµους της Περιφέρειας
Αττικής για το έτος 2015.
Γ) Τη διάθεση του συνολικού ποσού των 5.225.251,21€ προς τους ∆ήµους της
Αττικής, ως ανταποδοτικού τέλους για την λειτουργία των λαϊκών αγορών για
τα έτη 2014 και 2015 σύµφωνα µε τους πίνακες που παρατίθενται στην εν
λόγω απόφαση.
∆) Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.225.251,21€ για την
καταβολή στους δικαιούχους ∆ήµους της Περιφέρειας Αττικής των
ανταποδοτικών τελών Λαϊκών Αγορών ετών 2014-2015 .
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό έτους 2016 και συγκεκριµένα τον Φορέα
01.072 και ΚΑΕ 0912.01
(αρ. απόφασης 369/2016)
ΘΕΜΑ 11ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τους πλειστηριασµούς πρώτης
κατοικίας.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε την έκδοση ψηφίσµατος που έχει
ως εξής:
«Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ζητά :
1. Την αναστολή οποιασδήποτε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης και
πλειστηριασµού πρώτης κατοικίας µικροµεσαίων νοικοκυριών.
2. Την άµεση νοµοθετική ρύθµιση για τη διεύρυνση του πλαισίου προστασίας και
στις οφειλές προς το ∆ηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία.
3. Τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών
(∆ΣΑ) για παροχή δωρεάν νοµικών συµβουλών ή / και νοµικής στήριξης σε
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες για την υπαγωγή τους στο νόµο 3869/2010 («νόµος
Κατσέλη»).
4. Την άµεση λειτουργία των Κέντρων Ενηµέρωσης και Υποστήριξης πολιτών.
5. Τη βελτίωση του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου µε διεύρυνση του πεδίου
εφαρµογής του και στους επαγγελµατίες. Παράλληλα, ζητείται να αποσαφηνιστούν
πλήρως οι προϋποθέσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας έτσι ώστε να
µην εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών ή στη δικαστική ερµηνεία.
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Να προβλεφθεί επίσης νοµοθετικά ότι σε περίπτωση εκπλειστηρίασης ακινήτου µε
τίµηµα χαµηλότερο της οφειλής του δανειολήπτη, παύει οποιαδήποτε περαιτέρω
οικονοµική αξίωση της τράπεζας προς αυτόν και τους εγγυητές του. Ακόµη µε την
υπαγωγή του στο νόµο να παγώνουν οι οφειλές προς το ∆ηµόσιο και τρίτους.
6. Τη µη πώληση µετά από το 2018 των δανειακών πακέτων σε Funds.
7. Την απλοποίηση της διαδικασίας για εξωδικαστική επίλυση οφειλών µε τις
τράπεζες, µε στόχο την επαναρρύθµισή τους (περιορισµό ύψους χρεών, µείωση
επιτοκίων, αύξηση χρόνου αποπληρωµής, κ.α.).
8. Την αναµόρφωση της πτωχευτικής διαδικασίας και τη χορήγηση της
δυνατότητας 2ης ευκαιρίας στον φτωχό.
Η όλη διαδικασία θα παρακολουθείται από το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
για την ενηµέρωση των πολιτών και την αποτροπή πλειστηριασµών ακινήτων 1ης
κατοικίας.
Η απόφαση αυτή θα σταλεί στο Υπουργείο Οικονοµικών, την ΕΝΠΕ καθώς και
σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα όπου εκπροσωπείται και µετέχει η Περιφέρεια
Αττικής.»
(αρ. απόφασης 370/2016)
ΘΕΜΑ 12ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν αιτήµατος του Συλλόγου
Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (Σ.Υ.Π.Α.) για το ζήτηµα της αναγνώρισης
προϋπηρεσίας εκτός δηµοσίου τοµέα των υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε και επιµένει το Υπουργείο
Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης να εξετάσει και να προχωρήσει στη
βελτίωση της σχετικής νοµοθεσίας για την αναγνώριση προϋπηρεσίας των
εργαζοµένων του ∆ηµοσίου, από τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, η οποία
σίγουρα αποτελεί µια θετική εξέλιξη, ώστε να αναγνωρίζονται όσο το δυνατόν
περισσότερα έτη από την επταετία που ισχύει σήµερα, µε σκοπό την περαιτέρω
βαθµολογική και µισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εργαζοµένων,
εφόσον αυτή κριθεί συναφής, σύµφωνα και µε τις προϋποθέσεις του νόµου.
Το Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης να κινηθεί στην
κατεύθυνση της ικανοποίησης του αιτήµατος του Συλλόγου των εργαζοµένων.
(αρ. απόφασης 371/2016)
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση µελέτης εγκατάστασης και λειτουργίας νέας φωτεινής
σηµατοδότησης του κόµβου Θορικού-Γαλάζιας Ακτής, στο ∆ήµο Σαρωνικού.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη µελέτη εγκατάστασης και
λειτουργίας νέας φωτεινής σηµατοδότησης του κόµβου Θορικού-Γαλάζιας Ακτής,
στο ∆ήµο Σαρωνικού, σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 372/2016)
ΘΕΜΑ 1ο ΕΗ∆: Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας Περιφερειακών Συµβούλων από
τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής.
Περίληψη απόφασης:
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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη δικαιολόγηση της απουσίας, από
την 33η συνεδρίασή του, την 27-10-2016, των Περιφερειακών Συµβούλων που
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 373/2016)
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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