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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. 387/2011  
 

 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 2ο  
Σκοπιµότητα υποβολής προτάσεως του Έργου «Κατασκευή Γέφυρας 
Μάκρωνα    Νήσου Κυθήρων» στο Ε.Π. Αττικής και εκτέλεσής 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, 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,  
Χάγιος Άγγελος,  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. 114573/16-11-
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» 
4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» Ν. 1418/84,  
Π.∆. 609/86 όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τον Ν. 2229/94, 
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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 µε αρ. πρωτ. 70523/29-7-2011 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής περί 
έγκρισης τευχών δηµοπράτησης 
12. Την απόφαση 61/23-03-2009 απόφαση  της  Νοµαρχιακής Επιτροπής  
Υποδοµών Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος Πειραιά (14η Συνεδρίαση/2009). 
13. Την απόφαση 115/30-6-2009 µε αρ. πρωτ. 998 της Νοµαρχιακής 
Επιτροπής Υποδοµών Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος Πειραιά. 
14. Την Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου µε αρ. πρωτ. 
ΠΕΧΩ3778/Φ.ΠΕΡΙΒ1/08/15-7-2008. 
15. Την Γνωµοδότηση της ΚΣΤ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων µε αρ. πρωτ. 1944/9-4-2008. 
16. Την Γνωµοδότηση της Α’ Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων µε αρ. 
πρωτ. 7862/28-7-2008. 
 

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 
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Περιφέρειας Αττικής, απαιτείται η ύπαρξη απόφασης συλλογικού οργάνου 
της Περιφέρειας για την σκοπιµότητα υποβολής των προτάσεων αυτών.  
Η µελέτη του έργου συντάχθηκε  από  τα  συµπράττοντα  µελετητικά γραφεία  
“ΑΝΟ∆ΟΣ Ε.Τ.Ε., ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ Ε.Π.Ε., Π. Κουσκούτης “. Με την απόφαση 
61/23-03-2009 της  Νοµαρχιακής Επιτροπής  Υποδοµών Νοµαρχιακού 
∆ιαµερίσµατος Πειραιά (14η Συνεδρίαση/2009) έλαβε χώρα η έγκριση της 
οριστικής µελέτης τεχνικών έργων της γέφυρας Μάκρωνα και µε την 
απόφαση 115/30-6-2009 µε αρ. πρωτ. 998 της Νοµαρχιακής Επιτροπής 
Υποδοµών Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος Πειραιά εγκρίθηκε η οριστική 
παραλαβή της. Με την µε αρ. πρωτ. 70523/29-7-2011 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής εγκρίθηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου. 
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 

 
Το  υπόψη  έργο  αφορά   την  κατασκευή  νέας γέφυρας  προς  
αντικατάσταση της  παλαιάς  στο σηµείο που  η  οδός  Φριλιγκιάνικα – 
Παλαιόπολη  διέρχεται  άνωθεν του ρέµατος Μάκρωνα. 
Λόγω   παλαιότητος της  κατασκευής  της  αλλά  και  για λόγους  βελτίωσης  
των συνθηκών  κυκλοφορίας   της οδού  η  παλαιά  γέφυρα  προβλέπεται να  
καθαιρεθεί.  
Η  νέα κατασκευή  αποτελείται  από φορέα  ενός ανοίγµατος  ,  µήκους  
29,00 µ (απόσταση µεταξύ των αξόνων στήριξης  στα δύο βάθρα ) . Η 
τοποθέτηση  της  νέας γέφυρας είναι  τοιαύτη   ώστε  να  βελτιώνεται   κατά  
πολύ   ο άξονας  της  οδού   στην περιοχή της  γέφυρας. Για την κατασκευή  
της  νέας γέφυρας  θα  εφαρµοσθεί  η Οριστική  µελέτη  που συντάχθηκε  
από  τα  συµπράττοντα  µελετητικά γραφεία  “ΑΝΟ∆ΟΣ Ε.Τ.Ε., 
ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ Ε.Π.Ε., Π. Κουσκούτης “  και  εγκρίθηκε  µε την υπ. αριθµ. 61/ 
23-03-2009 απόφαση  της  Νοµαρχιακής Επιτροπής  Πειραιά. 
Το εύρος  κυκλοφορίας  επί του  οδοστρώµατος της νέας γέφυρας  
προβλέπεται  να είναι  περίπου 7,50 µ  (αντίστοιχο της παλαιάς  4,50 µ), µε  
πεζοδρόµια πλάτους  µεταβλητού  1,00 – 1,90 µ. 
Η  κατασκευή  του φορέα  όπως  και των  βάθρων  θα  γίνει  από οπλισµένο  
σκυρόδεµα. 
Το συνολικό ύψος των  βάθρων  θα είναι  περίπου  10 µ.   
Τόσο  τα  βάθρα  όσο και  ο φορέας  θα  σκυροδετηθούν  επί  τόπου. Ο  
φορέας    θα  είναι  για  λόγους  τεχνοοικονοµικής  κατασκευής   «πλάκα  µε  
κυκλικά  κενά» και  θα  οπλισθεί  µε  σύστηµα  προέντασης.    Θα  προηγηθεί  
η σκυροδέτηση  του φορέα και  η όπλιση αυτού  µε  το σύστηµα  
προέντασης,  και  θα  ακολουθήσει  στη συνέχεια  η κατασκευή των 
πεζοδροµίων, των µονώσεων, ρύσεων, ασφαλτικών, κλπ. 
 Το  ελάχιστο  εξασφαλιζόµενο  ελεύθερο  ύψος  κάτω από  την γέφυρα  
µέχρι την κοίτη  του  χειµάρρου  είναι  8,00 µ. 
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Θα  εφαρµοσθούν τα κατασκευαστικά σχέδια  και τα  υπόλοιπα  
κατασκευαστικά  στοιχεία         (προτεινόµενο σύστηµα  προέντασης , κλπ)  
της ανωτέρω  εγκεκριµένης  Οριστικής µελέτης. 
Για  να  καταστεί  εφικτή  η  επί τόπου σκυροδέτηση  της γέφυρας  είναι  
απαραίτητο  να  επιχωθεί  ο χείµαρρος  µέχρι την επιφάνεια  της  οδού  για 
την δηµιουργία  επιπέδου  εργασίας  και  την  στέρεη  στήριξη  των 
ικριωµάτων.  Πριν από  την επίχωση  θα προηγηθεί  η τοποθέτηση  
τσιµεντοσωλήνων Φ120  εντός  της  κοίτης  για  την  παροχέτευση  των 
υδάτων  του χειµάρρου.   
Μετά  το πέρας  των εργασιών  κατασκευής  του φορέα  της γέφυρας   ο 
χείµαρρος  θα  αποκατασταθεί  στην αρχική κατάσταση  µε  την άρση  των  
δανείων . 
Από  την  Οριστική µελέτη του  έργου  προβλέπονται  µέτρα  προστασίας  
της  κοίτης  µε  την  τοποθέτηση  συρµατοκιβωτίων  εντός της  κοίτης   
κάτωθεν της  γέφυρας   για  την  καλύτερη προστασία  των πρανών της  
κοίτης  και  την  ευστάθεια των βάθρων  της  γέφυρας. 
Από την µελέτη  του  έργου προβλέπονται  επίσης 
-  µικρές διαπλατύνσεις  της οδού  σε  µήκος  100 µ.  περίπου εκατέρωθεν  
της  γέφυρας  για  την οµαλή  µετάβαση  στην διέλευση  της  γέφυρας . 
-  τοποθέτηση  στηθαίων ασφαλείας  ΣΤΕ 1   και ΜΣΟ1. 
-  διαγράµµιση  του  οδοστρώµατος  -  τοποθέτηση ρυθµιστικών πινακίδων, 
κλπ. 
Η µελέτη έχει λάβει Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου µε αρ. πρωτ. 
ΠΕΧΩ3778/Φ.ΠΕΡΙΒ1/08/15-7-2008 και θετική Γνωµοδότηση από την ΚΣΤ’ 
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων µε αρ. πρωτ. 1944/9-4-
2008 και από την Α’ Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων µε αρ. πρωτ. 
7862/28-7-2008. 

 

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Η ολική εκτιµώµενη µελετητικά δαπάνη του έργου και ενδεικτικός 
Προϋπολογισµός Προτάσεως του στο ΠΕΠ Αττικής ανέρχεται σε 1.844.000 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
 
ΙΙΙ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Το έργο θα συµβάλει στην βελτίωση της προσπελασιµότητας του κεντρικού 
τµήµατος της Νήσου Κυθήρων και την πρόσβαση από και προς στο 
Αεροδρόµιο του νησιού που βρίσκεται πλησίον της Παλαιόπολης, αφού η 
νέα γέφυρα θα είναι πλατύτερη και θα επιτρέπει ασφαλέστερη και ταχύτερη 
διέλευση. Επίσης, θα βελτιώσει τον εγκάρσιο οδικό άξονα του νησιού, 
δίνοντας αποτελεσµατική και ασφαλή εναλλακτική έναντι του παραλιακού 
οδικού άξονα. Η βελτίωση της οδού θα επιτρέψει περαιτέρω την τουριστική 
πρόσβαση στις ιδιαίτερης φυσικής οµορφιάς περιοχές Ποταµό, Μητάτα και 
Κάµπο Παλαιόπολης. Κυρίως, όµως, το έργο θα άρει τον κίνδυνο 
κατάρρευσης της παλαιάς γέφυρας, προστατεύοντας έτσι τόσο τους 
κατοίκους όσο και τους επισκέπτες της περιοχής.  
 

 

 

ΑΔΑ: 45Ψ07Λ7-0Ψ8



 6 

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: 
 
«Κατασκευή Γέφυρας Μάκρωνα Νήσου Κυθήρων» προϋπολογισµού 
1.844.000,00 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: 
«Κατασκευή Γέφυρας Μάκρωνα Νήσου Κυθήρων» προϋπολογισµού 
1.844.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

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

 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ     
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