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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,       17 -  7  - 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ        

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας                      Αρ. πρωτ. οικ. 149790 
∆/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 23
ης

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στην 23η συνεδρίασή του, την Πέµπτη  
13/7/2017, που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών 
και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), συζήτησε τα 
παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµούς αποφάσεων 252 έως 260 έτους 2017:   
 

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

της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Φυλής για την κατασκευή του έργου µε 
τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθµιση – αυτοτέλεια και ανάπτυξη συστηµάτων ΑΠΕ 
δηµοτικών κτιρίων, σχολικών συγκροτηµάτων – οδών κ.λ.π. µε σκοπό την 
ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους για το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φυλής», 
συνολικού προϋπολογισµού 2.575.505,92 € (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: 
«Ενεργειακή αναβάθµιση – αυτοτέλεια και ανάπτυξη συστηµάτων ΑΠΕ δηµοτικών 
κτιρίων, σχολικών συγκροτηµάτων – οδών κ.λ.π. µε σκοπό την ελαχιστοποίηση 
του ενεργειακού κόστους για το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φυλής», συνολικού 
προϋπολογισµού 2.575.505,92 € (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 την Περιφερειακή Σύµβουλο 
κ. ∆ήµου Σταυρούλα ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της τον Περιφερειακό 
Σύµβουλο κ. Σµέρο Ιωάννη. 
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                          (αρ. απόφασης 252/2017) 
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ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 

της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Κυθήρων για την κατασκευή του έργου µε 
τίτλο: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίας Πελαγίας Κυθήρων», 
συνολικού προϋπολογισµού 3.100.000,00 € (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 Κυθήρων για την κατασκευή του έργου µε τίτλο: 
«Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίας Πελαγίας Κυθήρων», συνολικού 
προϋπολογισµού 3.100.000,00 € (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 253/2017) 

 

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

Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης για την 
εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Ανακατασκευή χλοοτάπητα και δικτύων 
αποστράγγισης στο ∆ηµοτικό Στάδιο Βουλιαγµένης», συνολικού προϋπολογισµού 
399.909,97 € (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 Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης για την 
εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Ανακατασκευή χλοοτάπητα και δικτύων 
αποστράγγισης στο ∆ηµοτικό Στάδιο Βουλιαγµένης», συνολικού προϋπολογισµού 
399.909,97 € (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. Πάντζα Σπυρίδωνα ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του 
τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αναγνωστόπουλο Αθανάσιο (Νάσο) και την 
Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη ως τακτικό 
µέλος, µε αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Πελέκη Ζαχαρία. 
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                          (αρ. απόφασης 254/2017) 
 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης 

προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Ζωγράφου για 
το έργο «∆ιαχείριση υδάτινων πόρων και προστασία και ανάδειξη χώρων 
πρασίνου & αναψυχής στο ∆ήµο Ζωγράφου». 

Περίληψη απόφασης:  



 3

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 «∆ιαχείριση υδάτινων 
πόρων και προστασία και ανάδειξη χώρων πρασίνου & αναψυχής στο ∆ήµο 
Ζωγράφου», η οποία λήγει την 31/7/2017, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 
31/7/2018, σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 
                                                                                          (αρ. απόφασης 255/2017) 
 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Κρηπίδωση υπάρχοντα 

κυµατοθραύστη λιµανιού Πέρδικας» στο ∆ήµο Αίγινας. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συµβούλιο γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κρηπίδωση υπάρχοντα κυµατοθραύστη λιµανιού 
Πέρδικας» στο ∆ήµο Αίγινας, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                          (αρ. απόφασης 256/2017) 
 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Συλλογή, Μεταφορά, 

Επεξεργασία και ∆ιάθεση Λυµάτων Καλάµου και Αγίων Αποστόλων ∆ήµου 
Ωρωπού». 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Συλλογή, Μεταφορά, 
Επεξεργασία και ∆ιάθεση Λυµάτων Καλάµου και Αγίων Αποστόλων ∆ήµου 
Ωρωπού», σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
εν λόγω απόφαση. 
                                                                                                                                                                                                
                                                                                          (αρ. απόφασης 257/2017) 
 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ της µονάδας παραγωγής αντικαρκινικών 

παρασκευασµάτων της εταιρίας «Regulon A.E.» στο ΒΙΠΑ Κορωπίου Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της µονάδας παραγωγής αντικαρκινικών 
παρασκευασµάτων της εταιρίας «Regulon A.E.» στο ΒΙΠΑ Κορωπίου Αττικής, 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω 
απόφαση 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                          (αρ. απόφασης 258/2017) 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 306/2015 απόφασης Περιφερειακού 

Συµβουλίου Αττικής σχετικά µε χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Ραφήνας του ∆ήµου 
Ραφήνας – Πικερµίου (Ζ΄ Αττικής). 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής τροποποίησε την υπ’ αρ. 306/2015 απόφασή 
του σχετικά µε τη χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Ραφήνα του ∆ήµου Ραφήνας – 
Πικερµίου (Ζ΄ Αττικής) ως εξής :  
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H λαϊκή αγορά Ραφήνα, του ∆ήµου Ραφήνας – Πικερµίου (Ζ΄ Αττικής), ηµέρα 
∆ευτέρα, να λειτουργεί από: 
1η Απριλίου- 30 Σεπτεµβρίου   
Στην οδό Ν. Σουκατζίδη, από Προύσης έως Ν. Μπαµπάκα  και στην οδό ∆ιονύσου, 
από Ν. Σουκατζίδη έως 40 µέτρα. 
 1η Οκτωβρίου – 31 Μαρτίου   
Στην οδό Προύσης, από Η. Καραγιάννη έως ∆αβάκη Πίνδου.   
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 259/2017) 

 

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 23η συνεδρίασή του, την 13-7-2017, των Περιφερειακών Συµβούλων που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 

                                                                                          (αρ. απόφασης 260/2017) 
 

 
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   


