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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 
Συνεδρίαση 48

η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1865/2013 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 13/09/2013 ,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ .µ . ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση 
της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 10/09/2013.  

 
Θέµα 5

o 
 

Τροποποίηση Ετήσιου Σχεδίου / Προγράµµατος ∆ράσης 2013 Περιφέρειας Αττικής. 
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ιωάννης Αξαρλής 

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Ελένη Ζαφειρίου 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

• Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Χρήστος Κουρούσης  
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνηµόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου ενηµερώνει αρχικά για την 
προσέλευση της κα. Ζαφειρίου και στη συνέχεια ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά 
µε την αριθ. πρωτ. 157575/05-08-2013 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’/87/7.6.2010). 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 223τ.Α΄/17.12.2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας  Αττικής» 
όπως τροποποιήθηκε µε την υπ.αρίθµ. 44403/20/10/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
(ΦΕΚ 2494/4/11/2011 τ. Β΄). 

3. Την υπ’ αριθµ. : 74754/30-12-2010 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα: «Περιεχόµενο, δοµή, τρόπος υποβολής, όργανα και 
διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών προγραµµάτων των 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α ) β΄ βαθµού» (ΦΕΚ 2043 Β/30-12-2010). 

4. Τον «Οδηγό Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Επικαιροποίησης και Αναθεώρησης των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των περιφερειών» του Υπουργείου Εσωτερικών,  2011. 

5. Την µε αριθµ. 336/10.11.2011 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε θέµα: Έγκριση του 
«Στρατηγικού Σχεδιασµού 2012-2014» της Περιφέρειας Αττικής και την µε αρίθµ. 286/11.9.2012 
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Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε θέµα:  Έγκριση του «Σχεδίου Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος της Περιφέρειας Αττικής 2012-2014». 

6. Την υπ΄αριθµ: 300/2012 Απόφαση του περιφερειακού Συµβουλίου µε θέµα: «Έγκριση Προγράµµατος 
Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής  έτους 2013».  

7. Την υπ΄αριθµ: 301/2012 Απόφαση του περιφερειακού Συµβουλίου µε θέµα: «Έγκριση 
Προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής Οικονοµικού Έτους 2013 και έγκριση Ετήσιου Προγράµµατος 
∆ράσης 2013 Περιφέρειας Αττικής». 

8. Τον Ν. 4111/ 25.1.2013 (ΦΕΚ 18 τεύχος Α')  "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 
4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων 
Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του Ελληνικού 
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο 
«Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης 
µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης 
∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του 
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «∆ιευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων 
Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες 
διατάξεις, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν.4172/2013. 

9. Την µε αρίθµ.: 7261/22-2-2013 ΚΥΑ υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών µε θέµα: «Καθορισµός 
διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆)και 
την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 2 του Ν. 
4111/2013.  

10. Την υπ΄αριθµ: 134/2013 Απόφαση του περιφερειακού Συµβουλίου µε θέµα: «Έγκριση της 
Επικαιροποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2012-2014 της  Περιφέρειας Αττικής». 

11. Την υπ΄αριθµ: 148/14-5-2013  /2012 Απόφαση του περιφερειακού Συµβουλίου µε θέµα: «2
η
 

Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής Οικονοµικού Έτους 2013». 
12. Την υπ΄αριθµ: 199/2013 Απόφαση του περιφερειακού Συµβουλίου µε θέµα: «Έγκριση Ά 
τροποποίησης του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής  έτους 2013».  

13. Την υπ΄αριθµ: 221/11-7-2013 /2012 Απόφαση του περιφερειακού Συµβουλίου µε θέµα: «3
η
 

Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής Οικονοµικού Έτους 2013». 
14. Την υπ΄αριθµ: 1985/22.5.2013 πρόταση της Ε∆Α Περιφέρειας Αττικής έτους 2013 έργων ΣΑΕΠ 

085/8, 085/2, οι από 4.6.2013/2190 και 17.6.2013/2405 επικαιροποιήσεις της σχετικής πρότασης 
έργων 085/8, 085/3 και 085/2, καθώς και η από 20.6.2013 επικαιροποίηση της πρότασης σε έργα της 
ΣΑΕΠ 085/8.  

15.  Την υπ΄αριθµ: 92855/13.5.2013 Πρόταση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Σχεδιασµού σχετικά µε την 
κατάρτιση του Π∆Ε 2013-Εθνικό Σκέλος 

16. Την υπ’ αριθµ.: 23979/∆Ε264/3-6-2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, µε θέµα: «Ρυθµίσεις για τις ανακατανοµές πιστώσεων των 
συλλογικών αποφάσεων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθµίσεις του περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων» 
(ΦΕΚ 1367 Β/5-6-2013). 

17. Την υπ’ αριθµ. : οικ 25810/7-2-2013 (ΦΕΚ 375Β/19.2.2013) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής µε θέµα 
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων Περιφερειάρχη Αττικής στον περιφερειακό Σύµβουλο Αθανασιάδη 
Λεωνίδα, του Κωνσταντίνου» . 

 
Με την υπ΄αριθµ: 301/2012 Απόφαση του περιφερειακού Συµβουλίου, εγκρίθηκε  ο Προϋπολογισµός 
της  Περιφέρειας Αττικής του Οικονοµικού Έτους 2013 και το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης 2013 
(σχετικό 7). Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η τροποποίηση του ετήσιου Σχεδίου ∆ράσης µε 
σκοπό : 

Α.  την συµµόρφωση ως προς  το περιεχόµενο, τη δοµή και τον τρόπο παρακολούθηση της 
υλοποίησης του Ετήσιου Σχεδίου ∆ράσης, µε τα προβλεπόµενα από το ανωτέρω σχετικά (2),  (3) 
και (4).  

Ειδικότερα, για κάθε δράση του ΕΣ∆, περιλαµβάνονται οικονοµικά στοιχεία υλοποίησης έτους 2013, ο 
χρονικός προγραµµατισµός (ανα τρίµηνο), οι αρµόδιοι φορείς και οι φορείς υλοποίησης, οι εκροές 
(παραγόµενο αποτέλεσµα) εντός του έτους, οι προϋποθέσεις υλοποίησης της δράσης και τέλος οι 
δείκτες  για τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης. Με τη µορφή αυτή το Ετήσιο Σχέδιο ∆ράσης αποτελεί 
ένα δοµηµένο εργαλείο καταγραφής και παρακολούθησης της επιχειρησιακής δράσης της Περιφέρειας, 
ανά ∆/νση.   
 
Β.  τη συµµόρφωση µε τα προβλεπόµενα στα ανωτέρω σχετικά (14), (15) και (16), που αφορούν στην 

ενσωµάτωση στο Ετήσιο Σχέδιο ∆ράσης των χρηµατοδοτούµενων έργων  από το Π∆Ε (εθνικό και 
συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος). 

Στο Ετήσιο Σχέδιο ∆ράσης περιλαµβάνονται πλέον δράσεις από όλες τις πηγές χρηµατοδότησης :  
1.  Ίδιους Πόρους (Κωδικός Αριθµός Εξόδων –ΚΑΕ),  
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2. Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) µε διάφορες Συλλογικές Συµβάσεις Ένταξης    
Έργων (ΣΑΕΠ ),  

3.  Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) µε διάφορες Συλλογικές Συµβάσεις Ένταξης 
Μελετών  (ΣΑΜΠ),  

4.  Πιστώσεις Τρίτων (Έργα – ενέργειες Τρίτων). 
5. Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 

Με τον τρόπο αυτό αποτυπώνεται το σύνολο των πηγών χρηµατοδότησης και τα ποσά συµµετοχής 
κάθε πηγής στην υλοποίηση του ετήσιου αναπτυξιακού προγραµµατισµού της Περιφέρειας.  
 
Γ. τη συµφωνία µε τα προβλεπόµενα από την  Επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2012-2014 
της Περιφέρειας Αττικής (σχετικό 10), στο οποίο αποτυπώνονται οι δράσεις που έχει προγραµµατίσει να 
υλοποιήσει η Περιφέρεια το 2013, βάσει του εγκεκριµένου Στρατηγικού Σχεδιασµού (σχετικό 5). 
∆. την τροποποίηση του προγραµµατισµού υλοποίησης δράσεων που έχουν ήδη προβλεφθεί στο 
Επιχειρησιακό Σχέδιο (χρονοδιάγραµµα-πιστώσεις έτους) και στην ένταξη νέων δράσεων οι οποίες δεν 
έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό αλλά εντάσσονται και εξυπηρετούν τη στρατηγική και τις 
αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας.  
Μέσω της τροποποίησης του Ετήσιου Σχεδίου ∆ράσης, επιτυγχάνεται επιπλέον:  

• η συµφωνία του Ετήσιου Σχεδίου ∆ράσης  µε τον εγκεκριµένο Προϋπολογισµό και  το Πρόγραµµα 
Εκτελεστέων έργων 2013 ως προς τις δράσεις και τον προγραµµατισµό υλοποίησής τους. 

• η ένταξη όλων των νέων έργων που υλοποιεί η Περιφέρεια κατά τη διάρκεια του έτους 2013 σε  
Άξονες,  Μέτρα και ∆ράσεις .  

• η δυνατότητα παροχής αξιόπιστων πληροφοριών για την κατάρτιση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου 
∆ράσης (ΟΠ∆), σύµφωνα µε τα σχετικά (8) & (9), που συνοψίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της 
Περιφέρειας, το Ετήσιο Σχέδιο ∆ράσης και τον Προϋπολογισµό, µε σκοπό την παρακολούθηση των 
προτεραιοτήτων, της υλοποίηση των στόχων και γενικά της επιχειρησιακής δράσης ανά ∆ιεύθυνση, 
από τα αρµόδια Υπουργεία. 

• η συγκέντρωση  και  συστηµατοποίηση ανά έτος όλης της αναγκαίας πληροφορίας για την τελική 
αξιολόγηση του Επιχειρησιακού κατά το τελευταίο δίµηνο της περιφερειακής περιόδου.  

Αναλυτικά ο οικονοµικός/χρονικός προγραµµατισµός υλοποίησης των δράσεων του Ετήσιου Σχεδίου 
∆ράσης 2013 παρουσιάζεται ανά Άξονα, Μέτρο, Στόχο και ∆ράση στους επισυναπτόµενους  πίνακες 
στο Παράρτηµα Α΄ και η επεξήγηση του περιεχοµένου των πινάκων  περιλαµβάνεται στο 
επισυναπτόµενο Παράρτηµα Β΄.  

Μετά τα παραπάνω  ε ι σ η γ ο ύ µασ τ ε  

Την έγκριση της τροποποίησης του  Ετήσιου Σχεδίου/ Προγράµµατος ∆ράσης 2013 της Περιφέρειας 
Αττικής. 
 
   

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
Την έγκριση της τροποποίησης του  Ετήσιου Σχεδίου/ Προγράµµατος ∆ράσης 2013 της Περιφέρειας 
Αττικής, όπως αυτό αποτυπώνεται στους επισυναπτόµενους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσης. 
 

� Το τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Ζαφειρίου δηλώνει λευκό. 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

  

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

Βασίλειος Κόκκαλης 

Άννα Μεθυµάκη 

Ιωάννης Αξαρλής 

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Ελένη Ζαφειρίου 

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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