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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,      02 -  6  - 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ        
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας                      Αρ. πρωτ. οικ. 114398 
∆/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 19
ης

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στην 19η συνεδρίασή του, την Πέµπτη  
01/6/2017, που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών 
και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), συζήτησε τα 
παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµούς αποφάσεων 184 έως 194 έτους 2017:   
 

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

της Περιφέρειας Αττικής και της 1ης και 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας για την 
«Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού νοσοκοµείων» συνολικού 
προϋπολογισµού 40.600.000,00 € (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 της 1ης και 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, για την 
«Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού νοσοκοµείων», συνολικού 
προϋπολογισµού 40.600.000,00 € (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. Γαβρά Παναγιώτη ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά του 
την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Στεφανοπούλου Αναστασία και τον Περιφερειακό 
Σύµβουλο κ. Καράµπελα Κων/νο ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά του την 
Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Μεθυµάκη Άννα. 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                          (αρ. απόφασης 184/2017) 

 

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

της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.∆.∆. «Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή» για την 
εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη ενεργειακής αναβάθµισης και 
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ανακατασκευής Ολυµπιακού Κολυµβητηρίου Αθηνών», συνολικού 
προϋπολογισµού 473.586,68 € (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.∆.∆. «Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή», για την 
εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη ενεργειακής αναβάθµισης και 
ανακατασκευής Ολυµπιακού Κολυµβητηρίου Αθηνών», συνολικού 
προϋπολογισµού 473.586,68 € (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. Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη και τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ευαγγελίου Παρασκευά (Πάρη) ως τακτικό µέλος, µε 
αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Βρύνα Φωτεινή. 
                                                                                                                                                                                   
                                                                                          (αρ. απόφασης 185/2017) 

 

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

της Περιφέρειας Αττικής, της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας και του Γενικού 
Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» για την κατασκευή του 
έργου µε τίτλο: «∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και ολοκλήρωση εργασιών 
στο Κυριαζίδειο κτίριο του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. ‘Η ΣΩΤΗΡΙΑ’», 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 της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας και του Γενικού 
Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» για την κατασκευή του 
έργου µε τίτλο: «∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και ολοκλήρωση εργασιών 
στο Κυριαζίδειο κτίριο του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. ‘Η ΣΩΤΗΡΙΑ’», 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, την Περιφερειακή 
Σύµβουλο κ. Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε 
αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αλεξίου Αθανάσιο και την 
Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη ως τακτικό 
µέλος, µε αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. ∆ανάκο Χριστόφορο. 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                          (αρ. απόφασης 186/2017) 

 

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

της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αλίµου για την κατασκευή του έργου µε 
τίτλο: «Βελτίωση οδικού δικτύου ∆ήµου Αλίµου», συνολικού προϋπολογισµού 
2.971.850,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : 
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Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αλίµου, για την κατασκευή του έργου µε τίτλο: 
«Βελτίωση οδικού δικτύου ∆ήµου Αλίµου», συνολικού προϋπολογισµού 
2.971.850,00 € (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. Κωστόπουλο Νικόλαο ως τακτικό µέλος, µε 
αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Βρύνα Φωτεινή. 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                          (αρ. απόφασης 187/2017) 

 

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

της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Πειραιά για την κατασκευή του έργου 
(Παροχή Υπηρεσίας) µε τίτλο: «Εργασίες συντήρησης του γηπέδου 
καλαθοσφαίρισης ‘ΠΟΡΦΥΡΑ’ ∆ήµου Πειραιά», συνολικού προϋπολογισµού 
49.993,70 € (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 (Παροχή 
Υπηρεσίας) µε τίτλο: «Εργασίες συντήρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης 
‘ΠΟΡΦΥΡΑ’ ∆ήµου Πειραιά», συνολικού προϋπολογισµού 49.993,70 € 
(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. Τασούλη – Γεωργιάδου 
Ελισσάβετ και τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Μοίρα Ιωάννη ως τακτικό µέλος, µε 
αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Πελέκη Ζαχαρία. 
                                                                                                                                                               
                                                                                          (αρ. απόφασης 188/2017) 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Ορισµός εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής στις γνωµοδοτικές 

επιτροπές ανέλκυσης, αποµάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων 
χωρικής αρµοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2017. 

 
                                                                                                           (αποσύρθηκε) 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 67/2017 απόφασης του Περιφερειακού 

Συµβουλίου Αττικής ως προς τη συγκρότηση – σύνθεση της “Επιτροπής Λαϊκών 
Αγορών Αττικής” (άρθρο 85 Ν. 4314/2014 ΦΕΚ 265/τ.Α’/23-12-2014 όπως 
τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 άρθρου 5 Ν. 4328/2015 ΦΕΚ Α 51/14-5-2015). 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής τροποποίησε την υπ’ αριθµ. 67/2017 
απόφασή του ως προς τη συγκρότηση – σύνθεση της “Επιτροπής Λαϊκών Αγορών 
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Αττικής” (άρθρο 85 Ν. 4314/2014 ΦΕΚ 265/τ.Α’/23-12-2014 όπως τροποποιήθηκε 
µε την παρ. 6 άρθρου 5 Ν. 4328/2015 ΦΕΚ Α 51/14-5-2015), και συγκεκριµένα 
όρισε νέο Πρόεδρο της Επιτροπής τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ευσταθιάδη 
Μιλτιάδη, σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                          (αρ. απόφασης 189/2017) 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για τα αναγκαία λιµενικά και συναφή έργα 

προστασίας του λιµένα Αγίας Μαρίνας, στο δήµο Αίγινας. 

Περίληψη απόφασης:  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα αναγκαία λιµενικά και συναφή έργα 
προστασίας του λιµένα Αγίας Μαρίνας, στο ∆ήµο Αίγινας, σύµφωνα µε τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

                                                                                                                                                                                                      
                                                                                          (αρ. απόφασης 190/2017) 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για τη λειτουργία υφιστάµενης 

πτηνοτροφικής µονάδας εκτροφής ωοτόκων ορνίθων µετά αναθρεπτηρίου του 
Θωµά Μουστάκα στη θέση Τούτουλη ∆ήµου Μεγαρέων Π.Ε. ∆υτικής Αττικής που 
αφορά αύξηση δυναµικότητας µε κτιριακή επέκταση. 

Περίληψη απόφασης:  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία υφιστάµενης 
πτηνοτροφικής µονάδας εκτροφής ωοτόκων ορνίθων µετά αναθρεπτηρίου του 
Θωµά Μουστάκα, στη θέση Τούτουλη ∆ήµου Μεγαρέων, Π.Ε. ∆υτικής Αττικής, 
που αφορά αύξηση δυναµικότητας µε κτιριακή επέκταση,  σύµφωνα µε τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                  
                                                                                          (αρ. απόφασης 191/2017) 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ υφιστάµενου Κοµβικού Σταθµού Κινητής 

Τηλεφωνίας (Κ.Σ.Κ.Τ.) της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. µε κωδική 
ονοµασία θέσης: «1001009 ΑΝΑΜΕΤΟ∆ΟΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑ», επί εδάφους στη 
θέση «Όρνιο», στο ∆ήµο Αχαρνών, της Περιφέρειας Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  υφιστάµενου Κοµβικού Σταθµού Κινητής 
Τηλεφωνίας (Κ.Σ.Κ.Τ.) της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. µε κωδική 
ονοµασία θέσης: «1001009 ΑΝΑΜΕΤΟ∆ΟΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑ», επί εδάφους στη 
θέση «Όρνιο», στο ∆ήµο Αχαρνών, της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

 
                                                                                          (αρ. απόφασης 192/2017) 
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ΘΕΜΑ 11
ο
: ∆ιόρθωση – Επαναδιατύπωση της υπ’ αριθµ. 150/2017 απόφασης του 

Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:                                                        
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής διόρθωσε – επαναδιατύπωσε την υπ’ αριθµ. 
150/2017 απόφασή του, σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 193/2017) 
 
 

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 
τη 19η συνεδρίασή του, την 01-6-2017, των Περιφερειακών Συµβούλων που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

 

                                                                                          (αρ. απόφασης 194/2017) 
 
 
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  


