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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   28 – 09 – 2015 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 185798 
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 
Ταχ.∆/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17 
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213-2063532 -536 -718 - 775  
fax : 213 2063533 
e-mail : ssona@patt.gov.gr 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 29ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στην 29η συνεδρίασή του την Πέµπτη 
24/09/2015 που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου 
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (Αναστάσεως 2 και 
Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού) συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν 
αριθµό απόφασης 273 έως 283 έτους 2015:  
 

ΘΕΜΑ 1
ο 

 : Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης προϋπολογισµού έως 
8.500,00 €  (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) για την διοργάνωση δράσεων 
στα πλαίσια του εορτασµού της Απελευθέρωσης της Πόλης των Αθηνών στις 
12.10.1944 από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής. 

Περίληψη απόφασης: 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε: 

Α) τη σκοπιµότητα για τη διοργάνωση των παρακάτω αναφεροµένων 
δράσεων στα πλαίσια του εορτασµού της Απελευθέρωσης της Πόλης των 
Αθηνών στις 12-10-1944 από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής: 
1η δράση : 
Έκθεση έντυπου, φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού, η οποία θα 
στηρίζεται στους θεµατικούς άξονες: Ελληνοϊταλικός πόλεµος – Κατοχή –
Αντίσταση – Απελευθέρωση και παράλληλη θεµατική έκθεση βιβλίου και θα 
πραγµατοποιηθεί στη νέα Πινακοθήκη του ∆ήµου Αθηναίων από 1 έως 31 
Οκτωβρίου 2015. 
2η δράση : 
Θεµατική προβολή κινηµατογραφικών ταινιών στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας 
από 10 έως 17 Οκτωβρίου 2015 

Β) τη δαπάνη προϋπολογισµού έως 8.500.00 € (συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.) για την πραγµατοποίηση των παραπάνω δράσεων. 

                                                                                  (αρ.απόφασης  273/2015)  
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ΘΕΜΑ 2
ο
 : Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης προϋπολογισµού έως 

10.000,00 €  (πλέον Φ.Π.Α.) για τη σήµανση οκτώ κτιρίων και τόπων 
ιστορικής σηµασίας στο κέντρο της Αθήνας, που σχετίζονται µε την περίοδο 
1940-1944. 

Περίληψη απόφασης: 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε: 

Α) τη σκοπιµότητα για τη σήµανση οκτώ κτιρίων και τόπων ιστορικής
σηµασίας στο κέντρο της Αθήνας που σχετίζονται µε την περίοδο 1940-1944, από
1 έως 31 Οκτωβρίου και την πραγµατοποίηση στις 11 Οκτωβρίου ξενάγησης
ιστορικού περιπάτου – φόρου τιµής από ειδικούς ιστορικούς επιστήµονες
ακολουθώντας την παραπάνω σήµανση. 

Β) τη δαπάνη προϋπολογισµού έως 10.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) για την 
πραγµατοποίηση των παραπάνω δράσεων. 

                                                   (αρ. απόφασης 274/2015)

 

ΘΕΜΑ 3
ο 

: Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης προϋπολογισµού έως 
3.000,00 €  (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) για τη δηµιουργία ιστοτόπου 
(site) ιστορικού περιεχοµένου για την χρονική περίοδο 1940-1944, που θα 
ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής. 

Περίληψη απόφασης: 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε: 

Α) τη σκοπιµότητα για τη δηµιουργία ιστοτόπου (site) ιστορικού 
περιεχοµένου για τη χρονική περίοδο 1940-1944, που θα φιλοξενηθεί από το 
server της Περιφέρειας Αττικής στην οποία και θα ανήκει. 

Β) τη δαπάνη προϋπολογισµού έως 3.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α.) για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. 

                                                                                                    (αρ. απόφασης 275/2015) 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
 : Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης προϋπολογισµού 107.550,00 

€ (πλέον Φ.Π.Α.) για την πλήρη λειτουργία του ΚΤΕΟ Μάνδρας. 

Περίληψη απόφασης: 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα και τη δαπάνη 
για την πλήρη λειτουργία του ΚΤΕΟ Μάνδρας, συνολικού εκτιµώµενου 
κόστους 107.550,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) που θα βαρύνουν τον Φ. 01072 και 
τους ΚΑΕ 172901, 172301 και 087301, σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 

                                                                                   (αρ. απόφασης 276/2015) 

 

ΘΕΜΑ 5
ο 

: Παράταση λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Μοσχάτου της Β’ 
Πειραιά επί της οδού Αργοστολίου, λόγω έργων του ∆ήµου Μοσχάτου -
Ταύρου. 

Περίληψη απόφασης: 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε όπως η λαϊκή αγορά 
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Μοσχάτο, ηµέρα Τρίτη της Β΄ Πειραιά να παραµείνει λειτουργούσα επί της 
οδού Αργοστολίου, από Λ. Κατσώνη έως Παπαχριστοφίλου, µέχρι το τέλος 
του 2015, λόγω έργων του ∆ήµου Μοσχάτου Ταύρου επί της οδού Σολωµού.
      

                                                                                   (αρ.απόφασης 277/2015)  

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Ανανέωση µε τροποποιήσεις της Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων για την εκµετάλλευση λατοµικού χώρου αδρανών 
υλικών, της Χάλυψ ΑΕ, στη θέση Κεραµιδέζα Μάνδρας του ∆ήµου Μάνδρας 
Ειδυλλίας ΠΕ ∆υτικής Αττικής. 

(αποσύρθηκε)
 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης έως 2.900,00 € 

(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) για την αποστολή αντιπροσωπείας ως 
εκπρόσωπων της Περιφέρειας Αττικής στο συνέδριο ∆ιάλογος ASEM 
(Ευρωασιατική Συνεργασία) για θέµατα ατόµων µε ειδικές ανάγκες, που θα 
διεξαχθεί στο Πεκίνο στις 29-30/10-2015. 

Περίληψη απόφασης: 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα και τη δαπάνη 
ποσού έως 2.900,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) για την αποστολή 
αντιπροσωπείας ως εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής στο συνέδριο 
«∆ιάλογος ASEM (Ευρωασιατική Συνεργασία) για θέµατα ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες» που θα πραγµατοποιηθεί στο Πεκίνο 29-30/10/2015, σύµφωνα µε 
την εν λόγω απόφαση.   

                                                                                  (αρ.απόφασης 278/2015)
 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας 

Αττικής, ως εταίρος στο συγχρηµατοδοτούµενο έργο µε τίτλο: «Support to the 
Gender Equality» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος: «Πολιτική 
∆ιεύρυνσης/Εργαλείο Προ-ενταξιακής Βοήθειας (IPA)». 

Περίληψη απόφασης: 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : 

Α) Ενέκρινε τη σκοπιµότητα για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής 
(ως εταίρος) καθώς και την υποβολή αντίστοιχης πρότασης στο 
συγχρηµατοδοτούµενο έργο µε τίτλο : «Support to the Gender Equality» στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Πολιτική ∆ιεύρυνσης / Εργαλείο 
Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ)». 

Β) Όρισε την Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλο κα ∆ανιά Νικολέττα 
ως νόµιµο εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή των 
απαραίτητων εγγράφων στο πλαίσιο του παραπάνω έργου. 

                                                                                   (αρ.απόφασης 279/2015)
                                                                                                                                                                            
ΘΕΜΑ 9

ο
: Έγκριση σκοπιµότητας για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής 

στην υποβολή πρότασης, µε τίτλο: «Θαλάσσιο Περιβάλλον Κυθήρων -
Αντικυθήρων», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος «Life “Φύση & 
Βιοποικιλότητα” για Είδη/Οικοτόπους Προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης σε περιοχές του ∆ικτύου Νατούρα 2000». 

Περίληψη απόφασης: 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής: 

Α) Ενέκρινε τη σκοπιµότητα για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής 
(ως εταίρος) καθώς και την υποβολή αντίστοιχης πρότασης µε τίτλο 
«Θαλάσσιο Περιβάλλον Κυθήρων – Αντικυθήρων» στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράµµατος «Life ‘Φύση & Βιοποικιλότητα’ για Είδη / 
Οικοτόπους Προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιοχές του 
∆ικτύου Natura 2000». 

Β) Όρισε την Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλο κα Σταυροπούλου 
Καλλιόπη ως νόµιµο εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή 
των απαραίτητων εγγράφων στο πλαίσιο του παραπάνω έργου. 

                                                                                   (αρ.απόφασης 280/2015)  

                                                                                           

ΘΕΜΑ 10
ο
: Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης ποσού 12.000,00 € (µη 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής 
στην εκδήλωση Open Days 2015 από 12/10/2015 έως και 15/10/2015 στις 
Βρυξέλλες – Βέλγιο. 

 Περίληψη απόφασης: 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα και τη δαπάνη 
µέχρι του ποσού 12.000,00 € (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για τη 
συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην εκδήλωση Open Days 2015 που θα 
πραγµατοποιηθεί από 12/10/2015 έως και 15/10/2015 στις Βρυξέλλες –
Βέλγιο, σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 

                                                                                    (αρ.απόφασης 281/2015)           

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθµ. 42/2015 απόφασης του 

Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε θέµα «Έγκριση σκοπιµότητας 
διενέργειας προµηθειών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής έτους 2015». 

           Περίληψη απόφασης: 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε την τροποποίηση της 
απόφασης 42/2015 του Περιφερειακού Συµβουλίου µε θέµα «Έγκριση 
σκοπιµότητας διενέργειας προµηθειών για τις ανάγκες της Περιφέρειας 
Αττικής  έτους 2015», σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 

                                                                                    (αρ.απόφασης 282/2015)                                                                                

                                                                                                                                                                              

ΘΕΜΑ 1
ο ΕΗ∆ : Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας Περιφερειακών 

Συµβούλων από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. 

Περίληψη απόφασης: 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε  τη δικαιολόγηση της απουσίας 

1. από την 28η συνεδρίασή του στις 10-09-2015 της Περιφερειακής 
Συµβούλου κ. ∆ήµου Σταυρούλας για προσωπικούς λόγους 
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2. από την 29η συνεδρίασή του στις 24-09-2015 των Περιφερειακών 
Συµβούλων: 

α) κ. Κοροµάντζου Βασίλειου για επαγγελµατικούς λόγους 

β) κ. Νικηταρά Φωτεινής για προσωπικούς λόγους. 

                                                                                 (αρ. απόφασης  283/2015)

 

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   

 


