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                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 

Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
Συνεδρίαση 36η 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 386/2011  
 

 Σήµερα 20/12/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00 συνήλθαν σε τακτική 
συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 
Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. οικ.127960/14-12-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 14/12/2011 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε 
καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους 
Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 1ο  
Σκοπιµότητα υποβολής προτάσεως του Έργου «Βελτίωση Οδού 
ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ – ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΚΑΝΑΚΙΩΝ Νήσου Σαλαµίνος» 
στο Ε.Π. Αττικής και εκτέλεσης του από την Περιφέρεια Αττικής. 
 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων 
κατά την έναρξη της συνεδρίασης πενήντα ένα (51) ενώ οι παρόντες και 
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Καρακλιούµη Μαρία, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ∆ήµου 
Σταυρούλα. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαµόπουλος Κων/νος,  Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασόπουλος Κων/νος, 
Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Ανδρουλακάκης 
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Νικόλαος, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα, 
Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βουδούρης 
Παναγιώτης,  Βούτσης Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος 
Βασίλειος, ∆ηµαράς Γεώργιος, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, Επιτροπάκης 
Εµµανουήλ, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Καληώρας Αθανάσιος, 
Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή 
Άννα, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, 
Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης 
Χρήστος,  Κυπραίος ∆ηµήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, 
Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, 
Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Μεθυµάκη Άννα,  
Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα,  Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, 
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Τσιρίδης Γεώργιος, 
Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Χάγιος Άγγελος,  Χολέβα Μαρία. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, 
Χρήστου Στέφανος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµοπούλου Μαρίνα,   
Αθανασίου Αθανάσιος, Αλεβίζος Περικλής, Αναγνώστου Αικατερίνη, 
Αξαρλής Ιωάννης, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βαρεµένος Γεώργιος,  Βλάχος 
Ιωάννης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος,  
Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, 
Γούδης Χρήστος,   ∆αµάσκος Χαράλαµπος,  ∆ηµαράς Ιωάννης, ∆ιάκος 
Κων/νος, Ερµίδου Γεωργία, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ζερβάκη Ηρώ, 
Ηλίας Ιωάννης, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαµπος, Καστρινάκης 
Γεώργιος, Κολοβού Ελένη, Λούσκος Παναγιώτης, Μανουσογιαννάκης 
Ιωάννης,  Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός,  
Μαρούγκα Ασπασία, Ματαράγκας Γεώργιος, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος 
Ιωάννης, Μπένος Ηλίας, Παναγούλης Ευστάθιος, Παφίλης Αθανάσιος,  
Πλεύρης Αθανάσιος, Προµπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης 
Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Φουντάς Γεώργιος,  
Ψαριανός Γρηγόριος. 
 

 

Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Πάνθη ∆ούκα και κ. Ελένη Σκληβανίτη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας ενηµερώνει τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής σχετικά µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 114561/16-11-
2011 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Λ. Αθανασιάδη, που έχει σταλεί 
µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής: 

Έχοντας υπ΄ όψιν : 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2.  Το Π.∆. 145/27-12-10 «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
ισχύει σήµερα.  
3.  Το Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
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4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» Ν. 1418/84,  
Π.∆. 609/86 όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τον Ν. 2229/94, 
Π.∆.368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 κλπ , και όπως κωδικοποιήθηκαν µε τον Ν 
3669/2008 και ισχύουν σήµερα. 
5. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 –2013», όπως ισχύει 
σήµερα. 
6. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 
7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 
περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο 
Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. 
8. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006 
για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης  
9. Την Εγκύκλιο εξειδίκευσης των επιχειρησιακών προγραµµάτων της 
περιόδου 2007-2013. 
10. Την πρόσκληση του ΠΕΠ Αττικής 30/9-06-2011 – Θεµατική 
Προτεραιότητα «Περιφερειακές-Τοπικές Οδοί», στον άξονα προτεραιότητας 
(1): «Ενίσχυση των Υποδοµών Προσπελασιµότητας-Ενέργειας» µε κωδικό 
Θεµατικής Προτεραιότητας- (23)/ Κατηγορία Πράξεων «Βελτίωση και 
επέκταση των Περιφερειακών Οδικών Αξόνων» που συγχρηµατοδοτείται 
από το ΕΤΠΑ.   
11. Την απόφαση 30/12-2-2009 µε αρ. πρωτ 144 «Έγκριση σταδίου 
προµελέτης» της  Νοµαρχιακής Επιτροπής  Υποδοµών Νοµαρχιακού 
∆ιαµερίσµατος Πειραιά (Συνεδρίαση 8η). 
12. Την Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου µε αρ. πρωτ. 
ΠΕΧΩ/Φ651/1240/12-4-2011. 
13. Την Γνωµοδότηση της ΚΣΤ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων µε αρ. πρωτ. 11930ΠΕ/9-2-2009. 
14. Την Γνωµοδότηση της Α’ Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων µε αρ. 
πρωτ. 1460/15-4-2008. 
 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Σε συνέχεια της πρόσκλησης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Αττικής µε αρ.πρ. 2074/9-06-2011 (κωδικός πρόσκλησης 30), η 
οποία είναι ανοιχτή µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού της και η οποία 
προβλέπει ως ∆υνητικό ∆ικαιούχο την Περιφέρεια Αττικής, και προκειµένου 
να υποβάλουµε προτάσεις έργων για χρηµατοδότηση στην κατηγορία 
πράξης «Βελτίωση και επέκταση των Περιφερειακών Οδικών Αξόνων» 
(02.23.01.01), η οποία µεταξύ άλλων αφορά έργα ανάπτυξης και βελτίωσης 
επαρχιακού οδικού δικτύου µε έµφαση στο οδικό δίκτυο των νησιών της 
Περιφέρειας Αττικής, απαιτείται η ύπαρξη απόφασης συλλογικού οργάνου 
της Περιφέρειας για την σκοπιµότητα υποβολής των προτάσεων αυτών.  
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Με την απόφαση 30/12-02-2009 και µε αρ. πρωτ. 144 της  Νοµαρχιακής 
Επιτροπής  Υποδοµών Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος Πειραιά (Συνεδρίαση 
8η) έλαβε χώρα η έγκριση σταδίου προµελέτης του έργου «Βελτίωση Οδού 
ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ - ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΑΝΑΚΙΩΝ Νήσου Σαλαµίνος» και 
µέσα στο άµεσα προσεχές διάστηµα εκκρεµεί η έγκριση της οριστικής 
µελέτης. 
Μετά από ενδελεχή έρευνα και επεξεργασία των στοιχείων των φακέλων του 
πακέτου έργου και του συνόλου των µελετών και αδειοδοτήσεων του, όπως 
κα των στοιχείων, κριτηρίων και απαιτήσεων για την ένταξη προτεινόµενων 
πράξεων της πρόσκλησης του ΠΕΠ Αττικής 30/9-06-2011 – «Περιφερειακές-
Τοπικές Οδοί», στον άξονα προτεραιότητας (1): «Ενίσχυση των Υποδοµών 
Προσπελασιµότητας-Ενέργειας» µε κωδικό Θεµατικής Προτεραιότητας- (23)/ 
«Βελτίωση και επέκταση των Περιφερειακών Οδικών Αξόνων»  παραθέτουµε 
τα κάτωθι: 
 
 
Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 
 

Η υπό µελέτη οδός έχει µήκος 7.500 µέτρα και χωροθετείται στην νοτιοδυτική 
πλευρά της Νήσου Σαλαµίνος. Η αρχή της βρίσκεται στον παραθαλάσσιο 
οικισµό του Αιαντείου, σε απόσταση 6 χλµ. από την πόλη της Σαλαµίνας και 
το πέρας της φτάνει στην είσοδο του οικισµού των Κανακίων.  Κυκλοφοριακά 
ο πάρα πάνω οδικός άξονας εξυπηρετεί µετακινήσεις για τουριστικούς 
σκοπούς προς την Μονή του Αγ. Νικολάου, τον παραλιακό οικισµό των 
Κανακίων, καθώς και το πευκόφυτο δάσος εκατέρωθεν της οδού.  

Σήµερα, η προς βελτίωση υφιστάµενη οδός έχει από ανεπαρκή έως φτωχά 
γεωµετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά (περιορισµένο πλάτος 
οδοστρώµατος, κακή χάραξη, ελλιπείς επικλήσεις, µικρές οριζόντιες 
καµπύλες, ανεπαρκή τεχνικά έργα κ.λπ) 

Ο δρόµος – δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας - σχεδιάζεται µε τα παρά κάτω 
τεχνικά χαρακτηριστικά 

• Μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 2,75 

• Ερείσµατα εκατέρωθεν της οδού πλάτους 0,50 µ. 

• Πεζοδρόµια µεταβαλλόµενου πλάτους στην περιοχή των οικισµών και 
όπου υπάρχουν κτίσµατα 

• Για την αντιπληµµυρική προστασία του δρόµου σχεδιάζονται σειρά 
κιβωτοειδών και σωληνωτών οχετών όπου απαιτείται κατά την ανάπτυξη της 
όδευσης 

Στο τµήµα της οδού όπου υπάρχει ο βυζαντινός κηρυγµένος ναός του Αγ. 
Ιωάννη του Καλυβίτη και στα πλαίσια των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών 
όρων καθώς και των κατευθύνσεων της 1ης Εφορείας Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων, δεν προτείνεται να γίνουν επεµβάσεις - εκατέρωθεν της 
ευρύτερης περιοχής του ναού - τόσο επί του υπάρχοντος οδοστρώµατος, 
όσο και στις παρειές αυτού. 

Τέλος η βελτιούµενη οδός προσαρµόζεται – όσο το δυνατόν καλύτερα – στον 
άξονα της υφιστάµενης χάραξης και έχει γεωµετρικό χαρακτηριστικό τέτοιο 
ώστε να µην θίγεται το πευκόφυτο δάσος που βρίσκεται εκατέρωθεν του 
δρόµου. 
Η µελέτη έχει λάβει Έγκριση περιβαλλοντικών όρων µε αρ. πρωτ. 
ΠΕΧΩ/Φ651/1240/12-4-2011 και θετική Γνωµοδότηση από την ΚΣΤ’ 
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Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων µε αρ. πρωτ. 
11930ΠΕ/9-2-2009 και από την Α’ Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων µε αρ. 
πρωτ. 1460/15-4-2008. 

 

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Η ολική εκτιµώµενη µελετητικά δαπάνη του έργου και ενδεικτικός 
Προϋπολογισµός Προτάσεως του στο ΠΕΠ Αττικής ανέρχεται σε 7.390.000 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
 
ΙΙΙ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Σκοπός του έργου η αναβάθµιση της υφιστάµενης οδού, που συνδέει τον 
οικισµό του Αιαντείου µε τον οικισµό των Κανακίων, στα πλαίσια του οδικού 
άξονα "Παλούκια -Αιάντειο - Κανάκια" της νήσου Σαλαµίνος σε οδικό τµήµα 
µε σύγχρονα και ασφαλή τεχνικά χαρακτηριστικά, µε ιδιαίτερη µέριµνα στην 
αποφυγή επιπτώσεων στον δασικό χαρακτήρα της περιοχής, σε συνδυασµό 
µε επεµβάσεις στην ζώνη του υφισταµένου οδικού χώρου που αυξάνουν την 
οδική ασφάλεια του δρόµου.  
Το υφιστάµενο οδικό δίκτυο στο νότιο τµήµα της Σαλαµίνας είναι 
περιορισµένο, ανεπαρκές και δεν πληροί τους επιθυµητούς όρους ασφαλούς 
οδήγησης, µε αποτέλεσµα να είναι δυσχερής η πρόσβαση σε αυτό το τόσο 
µεγάλο µέρος του νησιού και ως εκ τούτου αυτό να είναι σχετικά αποκοµµένο 
από το υπόλοιπο νησί και την οικονοµική, εµπορική και τουριστική 
δραστηριότητά του. Το έργο θα συµβάλει καταλυτικά στην βελτίωση της 
προσπελασιµότητας του νότιου τµήµατος της Νήσου Σαλαµίνας, ενός τόπου 
µε µεγάλη φυσική οµορφιά, αξιοθέατα και σηµαντική προοπτική τουριστικής 
ανάπτυξης, αλλά παράλληλα σηµαντικά παραµεληµένου µέχρι στιγµής, από 
πλευράς βασικού οδικού δικτύου.  
Στην περιοχή υπάρχει ιδιαίτερης φυσικής και τουριστικής σηµασίας 
πευκοδάσος και οικοσύστηµα, το οποίο όχι µόνο δεν θα βλαφθεί από το 
έργο, αλλά και θα προστατευτεί περαιτέρω, λόγω της αύξησης της 
αντιπυρικής προστασίας που θα επιτευχθεί µε την βελτίωση της 
προσπελασιµότητάς του, ανάγκη η οποία αναδείχθηκε µάλιστα κατά τις 
πρόσφατες πυρκαγιές του Ιουλίου 2011. 
Το οδικό έργο διέρχεται από την ιστορική Μονή Αγίου Νικολάου Λεµονιών 
που κτίστηκε τον 17ο αιώνα και από τον ιδιαίτερης ιστορικής σηµασίας 
βυζαντινό ναό του Αγίου Ιωάννη Καλυβίτη που κτίστηκε το 10ο αιώνα, που 
είναι αµφότερα δύο από τα σηµαντικότερα πολιτιστικά και αρχαιολογικά 
αξιοθέατα της Σαλαµίνας, πλην όµως η πρόσβαση σε αυτά είναι έως τώρα 
δυσχερής. Το οδικό έργο καταλήγει στα Κανάκια, στα οποία υπάρχει µια από 
τις πλέον όµορφες πλην αποµακρυσµένες παραλίες του νησιού, αλλά και ένα 
σηµαντικό αρχαιολογικό σηµείο του Ελλαδικού χώρου, η µυκηναϊκή 
ακρόπολη των Κανακίων, η οποία κατά τις πρόσφατες ανασκαφές του 2006, 
αποδείχθηκε ότι αποτελούσε την οµηρική πρωτεύουσα του νησιού, 
ανακάλυψη η οποία προκάλεσε παγκόσµιο ενδιαφέρον. Από όλα τα 
παραπάνω προκύπτει, ότι το οδικό έργο θα επιτελέσει σοβαρό ρόλο στην 
τουριστική και πολιτιστική αναβάθµιση της νότιας Σαλαµίνας, αλλά και 
ολόκληρου του νησιού, καθώς θα επιτρέψει την ευχερή πρόσβαση 
επισκεπτών και θα τονώσει περαιτέρω το ενδιαφέρον για την περιοχή, 
εµπλουτίζοντας το ίδιο το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας Αττικής. 
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Τέλος, από το έργο θα ωφεληθούν άµεσα και οι περίπου 5.000 κάτοικοι της 
περιοχής, καθώς η απαραίτητη πρόσβαση τους στο εµπορικό και διοικητικό 
κέντρο της Σαλαµίνας, που βρίσκεται στο κεντρικό-βόρειο τµήµα του νησιού 
θα διευκολυνθεί και θα γίνει ασφαλέστερη και ταχύτερη. 
 
ΙV. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ 
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
Το έργο είναι πλήρως ώριµο ως προς τη µελέτη, τις αδειοδοτήσεις και το 
σύνολο των υποστηρικτικών φακέλων του. Είναι επιλέξιµο για ένταξη στο 
ΠΕΠ Αττικής βάσει των κριτηρίων ωριµότητας και σκοπιµότητας της ανοικτής 
πρόσκλησης 30/9-06-2011 - «Βελτίωση και επέκταση των Περιφερειακών 
Οδικών Αξόνων», στον άξονα προτεραιότητας (1): «Ενίσχυση των 
Υποδοµών Προσπελασιµότητας-Ενέργειας» µε κωδικό Θεµατικής 
Προτεραιότητας- (23) «Περιφερειακές-Τοπικές Οδοί», η οποία ρητά 
επικεντρώνει στην ανάπτυξη οδικού δικτύου στα νησιά της Περιφέρειας 
Αττικής και συµβάλλει στις θεµατικές προτεραιότητες της πρόσκλησης, τους 
ειδικούς στόχους και τους δείκτες παρακολούθησης του άξονα 
προτεραιότητας, όπως προκύπτει ανωτέρω (Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ και ΙΙΙ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ). 
Η πρόσκληση προβλέπει ως δυνητικό δικαιούχο την Περιφέρεια Αττικής.  
Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει, ότι η ένταξη του έργου στο ΠΕΠ Αττικής 
είναι πλήρως εξασφαλισµένη. 
 
Μετά τα παραπάνω, εισηγούµαστε για:  
 
Τη λήψη απόφασης σκοπιµότητας υποβολής πρότασης για χρηµατοδότηση 
στο ΠΕΠ Αττικής ΕΣΠΑ  στην πρόσκληση του ΠΕΠ Αττικής 30/9-06-2011 – 
Θεµατική Προτεραιότητα «Περιφερειακές-Τοπικές Οδοί» µε αρ. πρωτ. 2074, 
στον άξονα προτεραιότητας (1): «Ενίσχυση των Υποδοµών 
Προσπελασιµότητας-Ενέργειας» µε κωδικό Θεµατικής Προτεραιότητας- (23) 
Κατηγορία Πράξεων «Βελτίωση και επέκταση των Περιφερειακών Οδικών 
Αξόνων», που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ, της πράξεως: 
 
«Βελτίωση Οδού ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ - ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΑΝΑΚΙΩΝ 
Νήσου Σαλαµίνος» προϋπολογισµού 7.390.000,00 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει οµόφωνα 

 

Εγκρίνει τη σκοπιµότητα υποβολής πρότασης για χρηµατοδότηση στο ΠΕΠ 
Αττικής ΕΣΠΑ  στην πρόσκληση του ΠΕΠ Αττικής 30/9-06-2011 – Θεµατική 
Προτεραιότητα «Περιφερειακές-Τοπικές Οδοί» µε αρ. πρωτ. 2074, στον 
άξονα προτεραιότητας (1): «Ενίσχυση των Υποδοµών Προσπελασιµότητας-
Ενέργειας» µε κωδικό Θεµατικής Προτεραιότητας- (23) Κατηγορία Πράξεων 
«Βελτίωση και επέκταση των Περιφερειακών Οδικών Αξόνων», που 
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ, της πράξεως: 
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«Βελτίωση Οδού ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ - ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΑΝΑΚΙΩΝ 
Νήσου Σαλαµίνος», προϋπολογισµού 7.390.000,00 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 
 
 
 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ     
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