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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αθήνα,    27 - 01- 2014 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ      Αρ. πρωτ. οικ. 18801 
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών   
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής    
∆/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17 
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775          
fax : 213 2063533 
e-mail : ssona@patt.gov.gr 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στην 3η συνεδρίασή του στις 23/01/2014 
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και 
Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού) συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν 
αριθµό απόφασης 22 έως 28 έτους 2014:  
  
 

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 
από την 3η συνεδρίαση στις 23-01-2014 των Περιφερειακών Συµβούλων κ.κ. 
Αδαµόπουλου Κωνσταντίνου και Γιαννικάκη Θεµιστοκλή για λόγους υγείας. 
 

                                                                          (αρ. απόφασης 22/2014) 
 

ΘΕΜΑ 2ο ΕΗ∆: Παροχή σύµφωνης γνώµης του Περιφερειακού Συµβουλίου 
για µη εκτέλεση υποχρεώσεων Περιφερειακού Συµβούλου για διάστηµα άνω 
των 30 ηµερών, σύµφωνα µε το άρθρο 171 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 
 
Περίληψη απόφασης:    
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής παρείχε τη σύµφωνη γνώµη του για µη 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της Περιφερειακής Συµβούλου κ. Λυµπέρη 
Ελένης – Κωνσταντίνας για διάστηµα άνω των 30 ηµερών, σύµφωνα µε το 
άρθρο 171 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, λόγω σπουδών στο εξωτερικό µέχρι τις 
28 Φεβρουαρίου 2014. 

                                                                          (αρ. απόφασης 23/2014) 
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση σκοπιµότητας και έγκριση σύναψης και όρων 
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου 
Κρωπίας για το έργο «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισµού 
1.473.966,95 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.). 
 

Περίληψη απόφασης:  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής: 

1) Ενέκρινε τη σκοπιµότητα, τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής 
σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Κρωπίας για το έργο 
«ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΡΩΠΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισµού 1.473.966,95 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.). 
2) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης τον Περιφερειακό 
Σύµβουλο κ. ∆ηµόπουλο Ιωάννη ως πρόεδρο - τακτικό µέλος µε αναπληρωτή 
του τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Μπαρούτα ∆ηµοσθένη και τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αυγερινό Αθανάσιο ως τακτικό µέλος µε 
αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. ∆αµάσκο Χαράλαµπο. 

 

 (αρ. απόφασης 24/2014)  

 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση σκοπιµότητας οικονοµικής συµµετοχής της Περιφέρειας 
Αττικής στη διοργάνωση  της 12ης Ευρωπαϊκής Ολυµπιάδας Φυσικών 
Επιστηµών. 
 

Περίληψη απόφασης:  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής: 
1) Ενέκρινε τη σκοπιµότητα οικονοµικής συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής 
στη διοργάνωση  της 12ης Ευρωπαϊκής Ολυµπιάδας Φυσικών Επιστηµών, 
που θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα από τις 30/03/14 έως 06/04/14. 
2) Ενέκρινε τη δαπάνη συνολικού προϋπολογισµού 12.000 ευρώ (πλέον 
Φ.Π.Α) για την παράθεση δείπνου στους συµµετέχοντες µαθητές, καθηγητές 
και διοργανωτές του συνεδρίου καθώς και την ξενάγησή τους στο Μουσείο 
της Ακρόπολης. 

 (αρ. απόφασης 25/2014)  

 
ΘΕΜΑ 3ο ΕΗ∆: Έκδοση ψηφίσµατος σχετικά µε τους εργαζοµένους στα 
προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας.  
 
Περίληψη  απόφασης: 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε την έκδοση του παρακάτω 
ψηφίσµατος: 
       «Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ζητά: 

� Την άµεση καταβολή των µισθών όλων των εργαζοµένων 
� Σταθερή, µηνιαία καταβολή των µισθών 
� Να δίνονται οι µισθοί στο ύψος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και όχι «βοηθήµατα» 
� Άµεση ασφάλιση όλων των εργαζοµένων, πληρωµή του συνόλου των 

ασφάλιστρων για όλες τις ειδικότητες (µηχανικοί κλπ). Πλήρη 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη από την πρώτη µέρα δουλειάς 
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� Να ισχύσουν τα ίδια δικαιώµατα που έχουν όλοι οι εργαζόµενοι 
(ασθένεια, άδειες, αργίες κ.α.) 

� Να σταµατήσει τώρα κάθε πράξη τροµοκράτησης προς τους 
εργαζόµενους που ασκούν το δικαίωµά τους στην απεργία, τη στάση 
εργασίας, στη συλλογική δράση, που θέλουν οργανωµένα να 
διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους». 

                                                                  (αρ. απόφασης 26/2014) 

 
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση σκοπιµότητας για προµήθειες οικονοµικού έτους 2014 
της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα Αθηνών. 
 
Περίληψη απόφασης:  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα για τις 
προµήθειες οικονοµικού έτους 2014 της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού 
Τοµέα Αθηνών ως εξής: 
        

1. Με τη διαδικασία του Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την 
προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και µικροεξοπλισµού γραφείου για την 
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
∆υτικού Τοµέα Αθηνών και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης 
καθώς και του Κέντρου ∆ιαφ/γης ∆ιάγνωσης Υποστήριξης (ΚΕ∆∆Υ) Γ’ 
Αθήνας, για ένα έτος, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 50.000,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

2. Με τη διαδικασία του Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την 
προµήθεια µελανοταινιών – τόνερ για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά 
µηχανήµατα και συσκευές τηλεοµοιοτυπίας για την κάλυψη των αναγκών 
των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα Αθηνών και 
των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης καθώς και του Κέντρου 
∆ιαφ/γης ∆ιάγνωσης Υποστήριξης (ΚΕ∆∆Υ) Γ’ Αθήνας, για ένα έτος, 
προϋπολογιζόµενης δαπάνης 50.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

3. Με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης ή Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος ή Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
ειδών καθαριότητας  για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα Αθηνών και των ∆/νσεων Α/θµιας 
και Β/θµιας Εκπαίδευσης καθώς και του Κέντρου ∆ιαφ/γης ∆ιάγνωσης 
Υποστήριξης (ΚΕ∆∆Υ) Γ’ Αθήνας, για ένα έτος, προϋπολογιζόµενης 
δαπάνης 10.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

4. Με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης ή Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος ή Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
βενζίνης αµόλυβδης για την κίνηση των υπηρεσιακών οχηµάτων  της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα Αθηνών, για ένα έτος, 
προϋπολογιζόµενης δαπάνης 6.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

5. Με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης ή Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος ή Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
µηχανών γραφείου  για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα Αθηνών, προϋπολογιζόµενης 
δαπάνης 5.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

6. Για λοιπές προµήθειες ειδών και παροχές υπηρεσιών συνολικής ετήσιας, 
ανά είδος, δαπάνης  έως 20.000 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε την 
διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή Απευθείας 
Ανάθεσης και για λοιπές προµήθειες ειδών και παροχές υπηρεσιών 
συνολικής ετήσιας, ανά είδος, από 20.001,00€ έως 60.000,00€, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό. 

                                                                            (αρ. απόφασης 27/2014)  
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ΘΕΜΑ 4ο : Γνωµοδότηση επί της τροποποιηµένης Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Ολοκλήρωση µελέτης βελτίωσης, χάραξης 
και διαπλάτυνσης της επαρχιακής οδού Μέγαρα – Αλεποχώρι (Ορεινό 
Τµήµα)».   
 
Περίληψη απόφασης:  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της τροποποιηµένης 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Ολοκλήρωση 
µελέτης βελτίωσης, χάραξης και διαπλάτυνσης της επαρχιακής οδού Μέγαρα 
– Αλεποχώρι (Ορεινό Τµήµα)», µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι όροι που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
                                                                                    (αρ. απόφασης 28/2014)  

  
 

ΘΕΜΑ 4ο ΕΗ∆: Συζήτηση σχετικά µε την αφαίρεση αρµοδιοτήτων από την 
Περιφέρεια Αττικής και τη µεταβίβασή τους στο κεντρικό κράτος. 

                                                                          (ΣΥΖΗΤΗΣΗ) 
 

ΘΕΜΑ 5ο ΕΗ∆: Συζήτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που προέκυψαν µετά 
από καθίζηση εδάφους στο Μεσαγρό Αίγινας. 

(ΣΥΖΗΤΗΣΗ) 
 

 

Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου αναρτώνται στο site της 
Περιφέρειας Αττικής http://www.patt.gov.gr. 
 
 
 
                                                                         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
                                                     ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ   
 
 


