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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,     05 -  5  - 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ        
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας                      Αρ. πρωτ. οικ. 92803 
∆/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, 775 
fax :  213 2063533 
e-mail : ssona@patt.gov.gr 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 16
ης

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στην 16η συνεδρίασή του, την Πέµπτη  
04/5/2017, που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών 
και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), συζήτησε τα 
παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµούς αποφάσεων 154 έως 165 έτους 2017:   
 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Φυλής για την κατασκευή του έργου µε τίτλο: 
«Μελέτη εφαρµογής πεζογέφυρας οικισµού Γεννηµατά», συνολικού 
προϋπολογισµού 700.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : 

Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Φυλής, για την κατασκευή του έργου µε τίτλο: 
«Μελέτη εφαρµογής πεζογέφυρας οικισµού Γεννηµατά», συνολικού 
προϋπολογισµού 700.000,00 € (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. Βάβουλα Αριστέα ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά της 
την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Νικηταρά Φωτεινή και τον Περιφερειακό Σύµβουλο 
κ. Ευαγγελίου Παρασκευά (Πάρη) ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά του την 
Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Βρύνα Φωτεινή. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 154/2017) 
 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 

της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου ∆άφνης – Υµηττού για την κατασκευή του 
έργου µε τίτλο: «Ανακατασκευή παιδικών χαρών µε στόχο την ποιοτική τους 
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αναβάθµιση και την πιστοποίησή τους για τη νόµιµη λειτουργία τους, ∆ήµου 
∆άφνης – Υµηττού», συνολικού προϋπολογισµού 1.170.000,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : 

Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου ∆άφνης – Υµηττού, για την κατασκευή του 
έργου µε τίτλο: «Ανακατασκευή παιδικών χαρών µε στόχο την ποιοτική τους 
αναβάθµιση και την πιστοποίησή τους για τη νόµιµη λειτουργία τους, ∆ήµου 
∆άφνης – Υµηττού», συνολικού προϋπολογισµού 1.170.000,00 € 
(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. Πατσαβό Παναγιώτη ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά 
του την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Σταυροπούλου Καλλιόπη και την Περιφερειακή 
Σύµβουλο κ. Ροκοφύλλου Άννα ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά της την 
Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Μεθυµάκη Άννα. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 155/2017) 
 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Ι.∆. Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου για την 
παροχή υπηρεσίας µε τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθµισης δεξαµενών 
άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου και αντικατάσταση σωληνώσεων και 
φθαρµένης αντλίας της γεώτρησης στη θέση Μπουντρι», συνολικού 
προϋπολογισµού 73.156,78 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : 

Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Ι.∆. Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου, για την 
παροχή υπηρεσίας µε τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθµισης δεξαµενών 
άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου και αντικατάσταση σωληνώσεων και 
φθαρµένης αντλίας της γεώτρησης στη θέση Μπούντρι», συνολικού 
προϋπολογισµού 73.156,78 € (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. Ευαγγελίου Παρασκευά (Πάρη). 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                          (αρ. απόφασης 156/2017) 
 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση σκοπιµότητας για την υποβολή πρότασης συµµετοχής της 

Περιφέρειας Αττικής σε έργο, µε τίτλο: "∆υνατότερες και Ανθεκτικότερες αστικές 
υποδοµές στην ΕΕ" (“Stronger and Resilient Urban Infrastructures within the EU ”), 
στο πλαίσιο του προγράµµατος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και 



 3 

Ανθρωπιστικής Βοήθειας για την πρόληψη στην πολιτική προστασία και τη 
θαλάσσια ρύπανση - DG-ECHO “Call for proposals on Prevention and 
Preparedness projects” - UCPM-2017-PP-PREV-AG: Prevention in civil protection 
and marine pollution. 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα της συµµετοχής της 
Περιφέρειας Αττικής στην υποβολή πρότασης έργου µε τον προσωρινό τίτλο: 
"∆υνατότερες και Ανθεκτικότερες αστικές υποδοµές στην ΕΕ" (“Stronger and 
Resilient Urban Infrastructures within the EU ”), στο πλαίσιο του προγράµµατος 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας για την 
πρόληψη στην πολιτική προστασία και τη θαλάσσια ρύπανση - DG-ECHO “Call for 
proposals on Prevention and Preparedness projects” - UCPM-2017-PP-PREV-AG: 
Prevention in civil protection and marine pollution. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 157/2017) 
 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Εισήγηση έγκρισης σκοπιµότητας για συµµετοχή τριών ατόµων στην 2η 

διηµερίδα για τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ευρύτερη περιοχή 
της Αδριατικής και Ιονίου (2nd EUSAIR Forum), στα Ιωάννινα Ελλάδος, την 11 & 
12 Μαΐου 2017. 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα της συµµετοχής της 
Περιφέρειας Αττικής στη 2η διηµερίδα για τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
για την ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής και Ιονίου (2nd EUSAIR Forum), που θα 
πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 11 & 12 Μαΐου 2017, µε εκπροσώπους τους  
κ.κ. :  

1. Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο, Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Αττικής  
2. Αντιγόνη Γκούφα, υπάλληλο της ∆/νσης Περιβάλλοντος (Π.Ε 

Περιβάλλοντος, MSc) και 
3. Όλγα Φοροζίδου, υπάλληλο της ∆/νσης Περιβάλλοντος (Π.Ε. Μηχανικών),  

και µε ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισµό κόστους συµµετοχής 950,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένων των φόρων). 

 

                                                                                          (αρ. απόφασης 158/2017) 
 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Ανάκληση της µε αριθµό 7/2017 απόφασης του Περιφερειακού 

Συµβουλίου Αττικής και εκ νέου έγκριση της σύναψης και των όρων του σχεδίου 
της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου 
Σαλαµίνας για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή 
οδοποιίας Νήσου Σαλαµίνας», συνολικού προϋπολογισµού 2.500.000,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : 

A) Αποφάσισε την ανάκληση της υπ’ αριθµ. 7/2017 απόφασής του. 

Β) Ενέκρινε εκ νέου τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, 
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Σαλαµίνας, για την εκτέλεση του 
έργου µε τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή οδοποιίας Νήσου Σαλαµίνας», συνολικού 
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προϋπολογισµού 2.500.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε 
την εν λόγω απόφαση. 

Γ) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, την Περιφερειακή 
Σύµβουλο κ. Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα) ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε 
αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Γούλα Απόστολο και τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Μοίρα Ιωάννη ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του 
τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. ∆ανάκο Χριστόφορο. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 159/2017) 
 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης 

προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου 
Κορυδαλλού για το έργο: «Βελτίωση χάραξης οδού Ποταµού και διασταυρώσεών 
της από την οδό Καραολή ∆ηµητρίου έως την οδό Οδυσσέως, λοιπές εργασίες 
προσαρµογών και συντήρηση οδών Ποταµού – ∆ερβενακίων από οδό Οδυσσέως 
µέχρι οδό Αθανασίου ∆ιάκου». 

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: «Βελτίωση χάραξης 
οδού Ποταµού και διασταυρώσεών της από την οδό Καραολή ∆ηµητρίου έως την 
οδό Οδυσσέως, λοιπές εργασίες προσαρµογών και συντήρηση οδών Ποταµού – 
∆ερβενακίων από οδό Οδυσσέως µέχρι οδό Αθανασίου ∆ιάκου», η οποία λήγει την 
26/5/2017, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 26/5/2019, σύµφωνα µε την εν λόγω 
απόφαση. 
 
                                                                                       (αρ. απόφασης 160/2017) 
 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του 4ου 

Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας - UniverSSE 
2017 που θα πραγµατοποιηθεί στις 9,10,11 Ιουνίου στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών. 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα για τη 
συνδιοργάνωση του 4ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονοµίας - UniverSSE 2017, που θα πραγµατοποιηθεί στις 9,10,11 Ιουνίου στο 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, δαπάνης έως του ποσού των 8.000€  (πλέον 
Φ.Π.Α.), για οπτικοακουστικό εξοπλισµό και εξοπλισµό διερµηνείας για τις τρεις 
µέρες του συνεδρίου. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.  0844. 

 
                                                                                          (αρ. απόφασης 161/2017) 
 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Μεταβίβαση αρµοδιότητας για απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 

του Ν.4412/2016 στην Οικονοµική Επιτροπή. 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε  τη µεταβίβαση αρµοδιότητας για 
όλες τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 
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από το Περιφερειακό Συµβούλιο στην Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε την παρ. 
3 του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 
5 του Ν. 4071/2012. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 162/2017) 
 
ΘΕΜΑ 10

ο
: Ορισµός εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής για τη συµµετοχή τους 

στη Γνωµοδοτική Επιτροπή του άρθρου 35 του ΓΚΛ 20 (ΦΕΚ 444/Β΄/1999) 
αρµοδιότητας Κεντρικού Λιµεναρχείου Πειραιά (Ε΄ Λιµενικό Τµήµα Ζέας) για το 
έτος 2017. 
 
                                                                                                       (αποσύρθηκε) 
 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Μαρκόπουλο Μεσογαίας, ηµέρα 

Παρασκευή, της Ζ΄ Αττικής (∆ήµος Μαρκόπουλο Μεσογαίας). 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς 
Μαρκόπουλο Μεσογαίας, του ∆ήµου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, της Ζ’ Αττικής,  
ηµέρα Παρασκευή, στην οδό Γ .Μεθενίτη, από Ι Πρίφτη έως Κ.Ηλία καθ΄όλη τη 
διάρκεια του έτους. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 163/2017) 
 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Χαλάνδρι, ηµέρα Τρίτη της Γ΄ Αθηνών 

(∆ήµος Χαλανδρίου). 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε  τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς 
Χαλανδρίου, του ∆ήµου Χαλανδρίου, της Γ’ Αθηνών, ηµέρα Τρίτη, εκ περιτροπής 
ανά έξι (6) µήνες ως εξής: 
 

Α) οδός Μικράς Ασίας (από οδό Μαραθώνος µέχρι τη Βασ. Γεωργίου)  
Β) οδός Γρ. Γυφτοπούλου (από οδό Κολοκοτρώνη µέχρι την οδό Επιδαύρου).  

 
                                                                                          (αρ. απόφασης 164/2017) 
 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Συζήτηση – Λήψη απόφασης για το θέµα «Άνοιγµα και λειτουργία των 

καταστηµάτων τις Κυριακές». 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε τα κάτωθι: 
Το ζήτηµα της κατάργησης της Κυριακάτικης αργίας για όλα τα καταστήµατα 
ανεξαιρέτως µεγέθους και δραστηριότητας επανέρχεται συνεχώς και επιτακτικά 
από την Τρόικα, µε στόχο τη βίαιη αναδιάρθρωση της ελληνικής αγοράς, τη 
διάλυση των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων προς όφελος των µεγάλων 
πολυεθνικών οµίλων που επιδιώκουν την εγκαθίδρυση ολιγοπωλιακών συνθηκών 
στην αγορά, τη αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, τη συντριβή των 
δικαιωµάτων και των κατακτήσεων των εργαζοµένων και των επαγγελµατιών. 
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 Η νέα νοµοθετική παρέµβαση, κατ’ απαίτηση των δανειστών, παρά το γεγονός ότι  
µετά τη διαπραγµάτευση αφορά σε 30 Κυριακές και µόνο στις τουριστικές περιοχές 
για την περίοδο Μαΐου – Οκτωβρίου, έρχεται σε αντίθεση µε την πρόσφατη 
απόφαση του ΣτΕ, το οποίο µεταξύ άλλων αναγνώρισε ότι η Κυριακάτικη αργία 
αποτελεί απαραβίαστο και αναντικατάστατο δικαίωµα των εργαζοµένων και των 
επαγγελµατιών που σχετίζεται όχι µόνο µε την ανάγκη ανάπαυσης, αλλά συνολικά 
µε την διαφύλαξη και ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και της δυνατότητας 
οργάνωσης της προσωπικής και οικογενειακής ζωής.  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο εκφράζει την αντίθεση και τη διαµαρτυρία του για την 
προωθούµενη ρύθµιση µε την οποία αποσπώνται αρµοδιότητες που ανήκουν στην 
αιρετή αυτοδιοίκηση Β’ βαθµού και παρακάµπτονται οι θεσµοθετηµένες 
αρµοδιότητες των Αντιπεριφερειαρχών. 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο εκφράζει την υποστήριξη του στους φορείς του 
εµπορικού κόσµου (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΟΙΥΕ), στα σωµατεία των εργαζοµένων και 
επαναλαµβάνει την πάγια και κατηγορηµατική αντίθεσή του σε οποιαδήποτε 
προσπάθεια απελευθέρωσης της λειτουργίας των καταστηµάτων τις Κυριακές. 

                                                                                         (αρ. απόφασης 165/2017) 
 
 
Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου αναρτώνται στο site της Περιφέρειας 
Αττικής http://www.patt.gov.gr. 
 
 
 
 
                                                                          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

                                                ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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