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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,   26  -  5  - 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ        
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας                      Αρ. πρωτ. οικ. 109054 
∆/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 18
ης

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στην 18η συνεδρίασή του, την Πέµπτη  
25/5/2017, που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών 
και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), συζήτησε τα 
παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµούς αποφάσεων 169 έως 183 έτους 2017:   
 

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

της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Βύρωνα για την κατασκευή του έργου µε 
τίτλο: «Επισκευές – Συντηρήσεις πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων 
∆ήµου Βύρωνα» συνολικού προϋπολογισµού 55.000,00 € (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 Βύρωνα, για την κατασκευή του έργου µε τίτλο: 
«Επισκευές – Συντηρήσεις πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων ∆ήµου 
Βύρωνα», συνολικού προϋπολογισµού 55.000,00 € (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. Αλεξίου Αθανάσιο 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 169/2017) 

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

της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Βύρωνα για την κατασκευή του έργου µε 
τίτλο: «Ανακατασκευή στέγης και εσωτερικές διαρρυθµίσεις κτιρίου παλαιού 
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∆ηµαρχείου ∆ήµου Βύρωνα, συνολικού προϋπολογισµού 280.000,00 € 
(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 Βύρωνα, για την κατασκευή του έργου µε τίτλο: 
«Ανακατασκευή στέγης και εσωτερικές διαρρυθµίσεις κτιρίου παλαιού ∆ηµαρχείου 
∆ήµου Βύρωνα, συνολικού προϋπολογισµού 280.000,00 € 
(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. Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη ως τακτικό µέλος, µε 
αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. ∆ανάκο Χριστόφορο. 
                                                                                                                                                          
                                                                                          (αρ. απόφασης 170/2017) 

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

της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Καισαριανής για την εκτέλεση της παροχής 
υπηρεσίας µε τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης χλοοτάπητα 
δηµοτικού σταδίου Καισαριανής», συνολικού προϋπολογισµού 24.600,00 € 
(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 Καισαριανής, για την εκτέλεση της παροχής 
υπηρεσίας µε τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης χλοοτάπητα 
δηµοτικού σταδίου Καισαριανής», συνολικού προϋπολογισµού 24.600,00 € 
(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. Χριστάκη Μαρία ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά της 
την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη και την Περιφερειακή 
Σύµβουλο κ. Μεθυµάκη Άννα ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά της την 
Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Ροκοφύλλου Άννα. 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                          (αρ. απόφασης 171/2017) 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 

της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Παπάγου – Χολαργού για την κατασκευή 
του έργου µε τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς», 
συνολικού προϋπολογισµού 728.248,98 € (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 Παπάγου – Χολαργού, για την κατασκευή του 
έργου µε τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς», 
συνολικού προϋπολογισµού 728.248,98 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), 
σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 
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Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, τον Περιφερειακό 
Σύµβουλο κ. Γαβρά Παναγιώτη ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά του 
την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Αποστολάκη Ευαγγελία και την Περιφερειακή 
Σύµβουλο κ. Βρύνα Φωτεινή ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ευαγγελίου Παρασκευά (Πάρη). 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                          (αρ. απόφασης 172/2017) 

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

της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αγίου ∆ηµητρίου για την κατασκευή του 
έργου µε τίτλο: «∆ιαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου ∆ηµητρίου από Θεοµήτορος 
έως Γράµµου», συνολικού προϋπολογισµού 5.385.000,00 € 
(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 Αγίου ∆ηµητρίου, για την κατασκευή του έργου 
µε τίτλο: «∆ιαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου ∆ηµητρίου από Θεοµήτορος έως 
Γράµµου», συνολικού προϋπολογισµού 5.385.000,00 € (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. Νερούτσου Μαρία ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά της 
την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Τασούλη – Γεωργιάδου Ελισσάβετ και τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Χαρδαλιά Νικόλαο ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά 
του την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Μεθυµάκη Άννα. 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                          (αρ. απόφασης 173/2017) 

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

της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Ελληνικού – Αργυρούπολης για την 
κατασκευή του έργου µε τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών ∆ήµου 
Ελληνικού – Αργυρούπολης», συνολικού προϋπολογισµού 1.000.000,00 € 
(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 Ελληνικού – Αργυρούπολης, για την κατασκευή 
του έργου µε τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών ∆ήµου Ελληνικού – 
Αργυρούπολης», 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. Ευσταθιάδη Μιλτιάδη ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά 
του την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Λεβέντη Αγγελική και τον Περιφερειακό 
Σύµβουλο κ. Κωστόπουλο Νικόλαο ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά του την 
Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Βρύνα Φωτεινή. 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                          (αρ. απόφασης 174/2017) 
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ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 

της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων – Καµατερού για την 
κατασκευή του έργου µε τίτλο: «∆ιαµόρφωση Τµηµάτων Ο.Τ. 384 και Ο.Τ. 385 
περιοχή Μυκονιάτικα ∆.Κ. Αγίων Αναργύρων», συνολικού προϋπολογισµού 
660.000,00 € (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 Αγίων Αναργύρων – Καµατερού, για την 
κατασκευή του έργου µε τίτλο: «∆ιαµόρφωση Τµηµάτων Ο.Τ. 384 και Ο.Τ. 385 
περιοχή Μυκονιάτικα ∆.Κ. Αγίων Αναργύρων», συνολικού προϋπολογισµού 
660.000,00 € (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. ∆ηµάκο ∆ηµήτριο ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά του 
την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Στεφανοπούλου Αναστασία και τον Περιφερειακό 
Σύµβουλο κ. ∆ανάκο Χριστόφορο ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά του την 
Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη. 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                          (αρ. απόφασης 175/2017) 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Ασπροπύργου για το έργο «Ανακατασκευή 
οδού Αγ. Γεωργίου του ∆ήµου Ασπροπύργου», συνολικού προϋπολογισµού 
1.700.000,00 € (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 Ασπροπύργου, για το έργο «Ανακατασκευή 
οδού Αγ. Γεωργίου του ∆ήµου Ασπροπύργου», συνολικού προϋπολογισµού 
1.700.000,00 € (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, τον Περιφερειακό 
Σύµβουλο κ. Φαρµάκη Ταξιάρχη ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά 
του την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Παππά Παναγιώτα και την Περιφερειακή 
Σύµβουλο κ. ∆ήµου Σταυρούλα ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Καράµπελα Κων/νο. 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                          (αρ. απόφασης 176/2017) 

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

της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Πειραιά για την κατασκευή του έργου µε 
τίτλο: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης Ράλλεια Πειραµατικά Σχολεία 
Πειραιά», συνολικού προϋπολογισµού 190.348,43 € (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 Πειραιά, για την κατασκευή του έργου µε τίτλο: 
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«Εργασίες επισκευής και συντήρησης Ράλλεια Πειραµατικά Σχολεία Πειραιά», 
συνολικού προϋπολογισµού 190.348,43 € (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. Μοίρα Ιωάννη ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του 
τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Πελέκη Ζαχαρία. 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                          (αρ. απόφασης 177/2017) 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης 

µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Περάµατος για την παροχή 
υπηρεσίας µε τίτλο: «Ανάπλαση παιδικών χαρών ∆ήµου Περάµατος», συνολικού 
προϋπολογισµού 518.155,95 € (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 Περάµατος, για την παροχή υπηρεσίας µε 
τίτλο: «Ανάπλαση παιδικών χαρών ∆ήµου Περάµατος», συνολικού 
προϋπολογισµού 518.155,95 € (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. Λαµπρίδου Μαρία ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της 
τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αλεβιζόπουλο Γεώργιο και τον Περιφερειακό 
Σύµβουλο κ. Καλογεράκο Κυριάκο ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Βλάχο Γεώργιο.          
                                                                                                     
                                                                                          (αρ. απόφασης 178/2017) 

ΘΕΜΑ 11
ο
:Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Κάτω Ηλιούπολης, ηµέρα Τρίτη, του 

∆ήµου Ηλιουπόλεως (∆΄ Αθηνών). 

Περίληψη απόφασης:                                                        

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε την εκ περιτροπής ανά τετράµηνο 
λειτουργία της λαϊκής αγοράς Κάτω Ηλιούπολη, του ∆ήµου Ηλιουπόλεως, της ∆΄ 
Αθηνών, ηµέρα Τρίτη, ως κάτωθι: 
Α) Από 1/7 έως 31/10 στην οδό Κορνάρου (από την Λεωφόρο Βενιζέλου έως την 
οδό Καρύστου), οδός Αργοναυτών (από την οδό Κορνάρου έως την οδό Κοραή) 
και επί της οδού Χαρ. Τρικούπη, 20µ. δεξιά και 20µ. αριστερά από την οδό 
Κορνάρου. 
Β) Από 1/11 έως 29/2 στην οδό Φαρµακίδου (από την Λεωφόρο Βενιζέλου έως την 
οδό Καρύστου), οδός Αργοναυτών (από την οδό Φαρµακίδου έως το µέσο της 
οδού Βλαχάβα) και οδός Χαρ. Τρικούπη, 20µ. δεξιά και 20µ. αριστερά από την οδό 
Φαρµακίδου.  
Γ) Από 1/3 εως 30/6 στην οδό Λεωνιδίου και Λυσάνδρου (από την Λεωφόρο Ηρώς 
Κωνσταντοπούλου έως την οδό Ιάσονος) και 30 µέτρα επί της οδού Σκουασίου. 
 

(αρ. απόφασης 179/2017) 
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ΘΕΜΑ 14
ο
: Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Αρτέµιδος, ηµέρα Σάββατο, του ∆ήµου 

Σπάτων - Αρτέµιδος (Ζ΄ Αττικής). 

Περίληψη απόφασης:  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε την εκ περιτροπής  λειτουργία της 
λαϊκής αγοράς Αρτέµιδος, του ∆ήµου Σπάτων – Αρτέµιδος, της Ζ΄ Αττικής, ηµέρα 
Σάββατο, ως εξής : 

Α) στην οδό Αµφιτρίτης από 1-2 έως 31-7 κάθε έτους και  
Β) στην οδό Σπετσών, από παραλία έως Υπαπαντής και Θεµιστοκλέους 

από Σπετσών έως Τριαίνης και τις πέριξ αυτών οδών, από 1-8 έως 31-1 κάθε 
έτους. 
                                                                                                  
                                                                                          (αρ. απόφασης 180/2017) 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης προγραµµατικής 

σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Ζωγράφου για το έργο 
«∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ». 

Περίληψη απόφασης:  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της 2ης 
τροποποίησης της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και 
του ∆ήµου Ζωγράφου, για το έργο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ», σύµφωνα µε την οποία τροποποιείται το άρθρο 8 «Χρονική διάρκεια 
της σύµβασης-Χρονοδιάγραµµα του έργου» της από 31-7-2014 υπογεγραµµένης 

προγραµµατικής σύµβασης, από :  «Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί µέχρι δύο 
(2) έτη µε νεότερη έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων» σε: «Η σύµβαση 
µπορεί να παραταθεί µέχρι τρία (3) έτη µε νεότερη έγγραφη συµφωνία των 
συµβαλλοµένων», σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 181/2017) 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 

Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Αχαρνών για το έργο «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» προϋπολογισµού 632.000,00ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου του 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 Αχαρνών, για το έργο «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», προϋπολογισµού 632.000,00ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου του 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. Τσούπρα Ιωάννα (Γιάννα) ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε 
αναπληρώτριά της την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Στεργίου Ιωάννα και τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Μαραβέλια ∆ηµήτριο ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή 
του τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Βλάχο Γεώργιο.         
                                                                                                      
                                                                                          (αρ. απόφασης 182/2017) 
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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 18η συνεδρίασή του, την 25-5-2017, των Περιφερειακών Συµβούλων που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

 

                                                                                          (αρ. απόφασης 183/2017) 
 
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  


