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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,    31 -  3 - 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ        
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας                      Αρ. πρωτ. οικ. 69475 
∆/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 11
ης

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στην 11η συνεδρίασή του, την Πέµπτη,  
30/3/2017, που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών 
και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), συζήτησε τα 
παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµό απόφασης 98 έως 118 έτους 2017:   
 
 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Επικύρωση Πρακτικών 35ης, 36ης, 37ης και 38ης  Συνεδρίασης έτους 

2016 του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής επικύρωσε τα πρακτικά της 35ης, 36ης, 37ης και 
38ης  Συνεδρίασης, έτους 2016, του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. 

 
                                                                                          (αρ. απόφασης 98/2017) 

 

ΘΕΜΑ 2
ο: Σύσταση Επιτροπής Περιφερειακού Συµβουλίου «Πολιτισµού και 

Αθλητισµού» σύµφωνα µε το άρθρο 164 του Ν.3852/10, µεταβίβαση αρµοδιοτήτων 
και εκλογή µελών της. 

Περίληψη απόφασης:  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε τη σύσταση της Επιτροπής 
Πολιτισµού και Αθλητισµού (άρθρο 164 του Ν. 3852/2010), µεταβίβασε σε αυτήν 
αρµοδιότητές του, όρισε την Πρόεδρο της και εξέλεξε δεκατέσσερις (14) 
Περιφερειακούς Συµβούλους ως τακτικά µέλη και τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά 
τους. 
                                                                                          (αρ. απόφασης 99/2017) 
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ΘΕΜΑ 3
ο
: ∆ωρεά 5 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής προς την Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων από τους σεισµούς του 
2014. 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής: 

Α) Αποφάσισε τη δωρεά 5 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής προς την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων από τους 
σεισµούς του 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, προτείνοντας τη 
χρηµατοδότηση τεσσάρων (4) έργων όπως αυτά αναφέρονται στην εν λόγω 
απόφαση. 

Β) Όρισε την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα) µε 
αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Συµβούλου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνο, 
προκειµένου, από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής, να παρακολουθούν και να 
ενηµερώνουν το σώµα του Περιφερειακού Συµβουλίου για την πορεία υλοποίησης 
των έργων που αφορούν την ανωτέρω δωρεά. 
 

                                                                                          (αρ. απόφασης 100/2017) 
 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έγκριση προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 

Ι.∆.Ο.Χ. έτους 2017. 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε :  

α)Τον προγραµµατισµό πρόσληψης 103 ατόµων έκτακτου προσωπικού µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για το 
έτος 2017, ως οι προτεινόµενες θέσεις κατά κατηγορία / ειδικότητα που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.  
β) Την πίστωση 1.199.200,00 € για την κάλυψη της αµοιβής και των ασφαλιστικών 
εισφορών των ανωτέρω ατόµων, η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 0342 και 0352 
αντίστοιχα του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 101/2017) 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Μεγαρέων, για το έργο: «Ανάπλαση κεντρικής 
παιδικής χαράς Νο 1 στην ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Περάµου», συνολικού 
προϋπολογισµού 161.560,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : 

Α) Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της 
προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου 
Μεγαρέων, για το έργο: «Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαράς Νο 1 στην ∆ηµοτική 
Κοινότητα Νέας Περάµου», συνολικού προϋπολογισµού 161.560,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 

Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, την Περιφερειακή 
Σύµβουλο κ. Παππά Παναγιώτα ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της 
τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Φαρµάκη Ταξιάρχη και την Περιφερειακή Σύµβουλο 
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κ. ∆ήµου Σταυρούλα ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της τον Περιφερειακό 
Σύµβουλο κ. Καράµπελα Κωνσταντίνο. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 102/2017) 

 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Μεγάρων, ηµέρα Τρίτη της Ζ΄ Αττικής 

(∆ήµος Μεγαρέων). 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς 
Μεγάρων, του ∆ήµου Μεγαρέων, της Ζ’ Αττικής, ηµέρα Τρίτη, ως εξής: 
Α) Στην οδό Ευπαλίνου από 01 Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου κάθε έτους και  
Β) Στην οδό Αναξαγόρα και στην κάθετο αυτής οδό Ικτίνου, από 01 Μαΐου έως 30 
Σεπτεµβρίου κάθε έτους.  
                                                                                         (αρ. απόφασης 103/2017) 

 

ΘΕΜΑ 19
ο
: Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Κορωπίου, ηµέρα Τρίτη, του ∆ήµου 

Κρωπίας της Ζ΄ Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς 
Κορωπίου, του ∆ήµου Κρωπίας, της Ζ’ Αττικής, ηµέρα Τρίτη, ως εξής: 
α) Επί της οδού Ν. Κώνστα από την οδό Ζαλόγγου έως την οδό Ευαγγέλου και επί 
της οδού Ερµού από την οδό Ανδριανού έως την οδό Ν. Κώνστα, για το χρονικό 
διάστηµα από 1/2 έως 31/5. 
β) Επί της οδού Βασ. Γ. Αδάµ από την οδό Κύπρου έως την οδό Ηρακλέους και 
επί της οδού Μεν. Παπαµιχάλη από την οδό Βασ. Γ. Αδάµ έως την οδό Πρίφτη, για 
το χρονικό διάστηµα από 1/6 έως 30/9. 
γ) Επί της οδού Αναστασίου Ι. Ντούνη από την οδό Παναγιώτη Μωραΐτη έως την 
οδό Ντούνη, για το χρονικό διάστηµα από 1/10 έως 31/1. 
 

                                                                                         (αρ. απόφασης 104/2017) 

 

ΘΕΜΑ 21
ο
: Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 248/2016 απόφασης του Π.Σ. αναφορικά 

µε τα χρονικά διαστήµατα λειτουργίας λαϊκής αγοράς Αιγάλεω Α΄, ηµέρα 
Παρασκευή της Β΄ Πειραιά του ∆ήµου Αιγάλεω. 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 
248/2016 απόφασής του (ΦΕΚ 2498/τ. Β’/12-8-2016), αναφορικά µε τα χρονικά 
διαστήµατα λειτουργίας λαϊκής αγοράς Αιγάλεω Α΄, του ∆ήµου Αιγάλεω, της Β΄ 
Πειραιά, ηµέρα Παρασκευή, ως εξής :  

Α) Στην οδό ∆ηµαρχείου, από Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα µέχρι το Πολιτιστικό 
Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος», από 01/12 έως 31/05 κάθε έτους .  
Β) Στην οδό Κουντουριώτου, από οδό Νικ. Πλαστήρα µέχρι την οδό 
Μεσολογγίου, από 1/06 έως 30/11 κάθε έτους. 

                                                                                         (αρ. απόφασης 105/2017) 
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ΘΕΜΑ 18
ο
: Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Αµπελόκηποι του ∆ήµου Αθηναίων (Α΄ 

Αθηνών). 

                                                                                                           (αποσύρθηκε) 
 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αιγάλεω, για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: 
«Συντήρηση – επισκευή και ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου στον 
οικιστικό ιστό του ∆ήµου Αιγάλεω», συνολικού προϋπολογισµού 1.800.000,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : 

Α) Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της 
προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου 
Αιγάλεω, για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Συντήρηση – επισκευή και 
ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου στον οικιστικό ιστό του ∆ήµου 
Αιγάλεω», συνολικού προϋπολογισµού 1.800.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 

Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, τον Περιφερειακό 
Σύµβουλο κ. Γρηγοριάδη Θεµιστοκλή (Θέµη) ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε 
αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα) 
και τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Καράµπελα Κωνσταντίνο ως τακτικό µέλος, µε 
αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. ∆ήµου Σταυρούλα. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 106/2017) 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αίγινας για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: 
«Επισκευή και συντήρηση οδοποιϊας νήσου Αίγινας», συνολικού προϋπολογισµού 
1.000.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : 

Α) Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της 
προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αίγινας 
για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση οδοποιϊας νήσου 
Αίγινας», συνολικού προϋπολογισµού 1.000.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 

Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, τον Περιφερειακό 
Σύµβουλο κ. Γούλα Απόστολο ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά του 
την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα) και τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Καλογεράκο Κυριάκο ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή 
του τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Βλάχο Γεώργιο. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 107/2017) 
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ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Πειραιά για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο 
«Αναβάθµιση σχολικών υποδοµών του ∆ήµου Πειραιά», συνολικού 
προϋπολογισµού 1.227.507,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : 

Α) Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της 
προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Πειραιά 
για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «Αναβάθµιση σχολικών υποδοµών του ∆ήµου 
Πειραιά», συνολικού προϋπολογισµού 1.227.507,00 € (συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 

Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, τον Περιφερειακό 
Σύµβουλο κ. Αλεβιζόπουλο Γεώργιο ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε 
αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Λαµπρίδου Μαρία και τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Καλογεράκο Κυριάκο ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή 
του τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Βλάχο Γεώργιο. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 108/2017) 
 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου µε 
τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αύλειων σχολικών χώρων σε σχολικά 
συγκροτήµατα ∆ήµου Κορυδαλλού», συνολικού προϋπολογισµού 233.000,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : 

Α) Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της 
προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου 
Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και 
βελτίωσης αύλειων σχολικών χώρων σε σχολικά συγκροτήµατα ∆ήµου 
Κορυδαλλού», συνολικού προϋπολογισµού 233.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. , σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 

Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, την Περιφερειακή 
Σύµβουλο κ. Μεταξά Ειρήνη ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά της 
την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Λάσκαρη – Κρασοπούλου Βασιλική και τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Μοίρα Ιωάννη ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του 
τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. ∆ανάκο Χριστόφορο. 
 
                                                                                         (αρ. απόφασης 109/2017) 
 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης 

προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Κορυδαλλού για 
το έργο «Συντήρηση του Οδικού ∆ικτύου του ∆ήµου Κορυδαλλού». 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της 
τροποποίησης-παράτασης της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Κορυδαλλού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 
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Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ», η οποία λήγει την 11/4/2017, 
ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 11/4/2019, σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 

 
                                                                                         (αρ. απόφασης 110/2017) 
 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης 

προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Ζωγράφου για 
το έργο «Ανακατασκευή Λ. Παπάγου και Γεωργίου Ζωγράφου του ∆ήµου 
Ζωγράφου». 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της 
τροποποίησης-παράτασης της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Ζωγράφου, για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Λ.ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ», η οποία 
λήγει την 11/4/2017, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 11/4/2018, σύµφωνα µε την εν 
λόγω απόφαση. 

 
                                                                                          (αρ. απόφασης 111/2017) 
 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης 

προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Γλυφάδας για 
το έργο «Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου του ∆ήµου Γλυφάδας». 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της 
τροποποίησης-παράτασης της από 11/8/2014 Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Γλυφάδας, για το έργο µε τίτλο 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ», ώστε να λήγει την 
11/9/2018, σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 

 
                                                                                          (αρ. απόφασης 112/2017) 
 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης 

προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Σαλαµίνας για 
το έργο «Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών στο ∆ίκτυο Σατερλι – Κανάκια στο 
∆ήµο Σαλαµίνας». 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της 
τροποποίησης-παράτασης της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Σαλαµίνας, για το έργο (παροχή υπηρεσίας): 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΑΤΕΡΛΙ - ΚΑΝΑΚΙΑ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», η οποία λήγει την 28/4/2017, ούτως ώστε αυτή να 
λήγει στις 28/10/2018, σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 

 

                                                                                         (αρ. απόφασης 113/2017) 
 



 7 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης 

προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Σαλαµίνας για 
το έργο «Συντήρηση Επαρχιακού και Λοιπού Οδικού ∆ικτύου Σαλαµίνας». 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της 
τροποποίησης-παράτασης της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ Περιφέρειας 
Αττικής και ∆ήµου Σαλαµίνας, για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», η οποία λήγει την 1/4/2017, ούτως 
ώστε αυτή να λήγει στις 1/4/2018, σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 

 
                                                                                         (αρ. απόφασης 114/2017) 
 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας 

Αττικής, ως εταίρος στο έργο «REWINE: Regeneration of European Winery Waste 
(Αξιοποίηση των αποβλήτων από οινοποιεία στην Ευρώπη)» του προγράµµατος 
INTERREG MED EUROPE 2014 – 2020. 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα για τη συµµετοχή της 
Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος, στην υποβολή της πρότασης για το έργο 
«REWINE: Regeneration of European Winery Waste (Αναγέννηση των αποβλήτων 
οινοποιείου στην Ευρώπη)» του Προγράµµατος INTERREG EUROPE 2014-2020 . 

 
                                                                                          (αρ. απόφασης 115/2017) 
  

ΘΕΜΑ 16
ο
:  Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας 

Αττικής, ως εταίρος στο έργο «DOMUSINMED: Decarbonising and optimising 
mobility management in MED Urban areas with SUMP (Μείωση των εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα και βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κινητικότητας σε 
αστικές περιοχές της Μεσογείου µέσω Σ.Β.Α.Κ.) του Προγράµµατος INTERREG 
MED EUROPE 2014-2020. 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα για τη συµµετοχή της 
Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος, στην υποβολή της πρότασης για το έργο 
«DOMUSinMED» του Προγράµµατος INTERREG EUROPE 2014-2020 . 

 

                                                                                         (αρ. απόφασης 116/2017) 
 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Έγκριση σκοπιµότητας για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη 

Β΄ φάση υποβολής του εθνικού φακέλου της Πρότασης «Ολοκληρωµένες δράσεις 
για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών NATURA 2000, των ειδών, 
οικότοπων και οικοσυστηµάτων στην Ελλάδα – Integrated actions for the 
conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and 
ecosystems in Greece» στο πλαίσιο των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων 
(Integrated Projects) LIFE. 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα για τη συµµετοχή της 
Περιφέρειας Αττικής στη Β’ φάση υποβολής του εθνικού φακέλου της Πρότασης 
«Ολοκληρωµένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών 
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NATURA 2000, των ειδών, οικότοπων και οικοσυστηµάτων στην Ελλάδα – 
Integrated actions for the conservation and management of NATURA 2000 sites, 
species, habitats and ecosystems in Greece», χρονικής διάρκειας 8 ετών, στο 
πλαίσιο των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων (Integrated Projects) LIFE. 
 

                                                                                         (αρ. απόφασης 117/2017) 
 
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 από 
την 11η συνεδρίασή του, την 30-3-2017, των Περιφερειακών Συµβούλων που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

 
                                                                                       (αρ. απόφασης 118/2017)  
 
 
 
 
 
Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου αναρτώνται στο site της Περιφέρειας 
Αττικής http://www.patt.gov.gr. 
 
 
 
 
                                                                          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

                                                  ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

                                                                      ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ  


