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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,       01 -  9 - 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ        
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας                      Αρ. πρωτ. οικ. 176863 
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού 
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών   
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής    
Ταχ. Δ/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 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην 26η συνεδρίασή του, την Πέμπτη  
31/8/2017, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), συζήτησε τα 
παρακάτω θέματα που έλαβαν αριθμούς αποφάσεων 288 έως 303 έτους 2017:   
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΕΗΔ: Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο Δήμαρχο Ελευσίνας κ. 
Γεώργιο Τσουκαλά. 
Περίληψη απόφασης:    
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε την έκδοση του κάτωθι 
ψηφίσματος : 
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ομόφωνα καταδικάζει την επίθεση με μαχαίρι 
σε βάρος του Δημάρχου Ελευσίνας κ. Γεωργίου Τσουκαλά μέσα στο Δημαρχείο και 
του εύχεται ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά του.» 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 288/2017) 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών 11ης, 12ης και 13ης Συνεδρίασης, έτους 2017, 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής επικύρωσε τα πρακτικά της 11ης, 12ης και 
13ης Συνεδρίασης, έτους 2017, του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                          (αρ. απόφασης 289/2017) 
                                                                                                                                                                                                     

ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση – συζήτηση για την αντιμετώπιση των πρόσφατων 
πυρκαγιών στην Αττική. 

 
                                                                                            (ενημέρωση - συζήτηση) 
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ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Ιωνίας για την κατασκευή του έργου 
με τίτλο:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 150 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 
11.500.000,00 €, (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 Δήμου Νέας Ιωνίας, για την κατασκευή του έργου με 
τίτλο:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 150 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 
11.500.000,00€ (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. Αποστολάκη Ευαγγελία ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με αναπληρωτή 
της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Μπαλάφα Γεώργιο και την Περιφερειακή 
Σύμβουλο κ. Βρύνα Φωτεινή ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ευαγγελίου Παρασκευά (Πάρη). 
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                          (αρ. απόφασης 290/2017) 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης 
πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, της  Εκκλησίας της 
Ελλάδος και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την κατασκευή του 
έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ 401 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»,  συνολικού προϋπολογισμού 14.000.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής : 
Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής, της  Εκκλησίας της Ελλάδος και του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ 401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»,  συνολικού 
προϋπολογισμού 14.000.000,00€ (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. Αλεξίου Αθανάσιο ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του 
την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Σταυροπούλου Καλλιόπη και τον Περιφερειακό 
Σύμβουλο κ. Βλάχο Γεώργιο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Μαραβέλια Δημήτριο. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 291/2017) 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για την κατασκευή του έργου με 
τίτλο:  «Ανάπλαση περιφερειακών οδών άλσους Αιγάλεω και εισόδων», συνολικού 
προϋπολογισμού 6.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
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Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής : 
Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω, για την κατασκευή του έργου με τίτλο:  
«Ανάπλαση περιφερειακών οδών άλσους Αιγάλεω και εισόδων», συνολικού 
προϋπολογισμού 6.000.000,00 € (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, την Περιφερειακή 
Σύμβουλο κ. Στεφανοπούλου Αναστασία ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με 
αναπληρώτριά της την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Ζωγραφάκη – Τελεμέ Ελένη και 
την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη ως 
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Δανάκο 
Χριστόφορο. 
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                          (αρ. απόφασης 292/2017) 
 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για την κατασκευή του έργου με 
τίτλο:  «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Αιγάλεω για την 
πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους», 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 Δήμου Αιγάλεω για την κατασκευή του έργου με τίτλο:  
«Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Αιγάλεω για την 
πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους», 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. Κορδή Νεκτάριο ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του 
την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα) και τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Μαραβέλια Δημήτριο ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Βρύνα Φωτεινή. 
                                                                                                                                                                                                
                                                                                          (αρ. απόφασης 293/2017) 
 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περιστερίου για την κατασκευή του έργου 
με τίτλο: «Συντήρηση ασφαλτικού τάπητα οδού Θηβών και Λ. Κων/πόλεως Δήμου 
Περιστερίου», συνολικού προϋπολογισμού 1.900.000,01€ (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 Δήμου Περιστερίου, για την κατασκευή του έργου με 
τίτλο: «Συντήρηση ασφαλτικού τάπητα οδού Θηβών και Λ. Κων/πόλεως Δήμου 
Περιστερίου», συνολικού προϋπολογισμού 1.900.000,01€ (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. Βλάχο Κων/νο ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την 
Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Στεφανοπούλου Αναστασία και την Περιφερειακή 
Σύμβουλο κ. Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Δανάκο Χριστόφορο. 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                          (αρ. απόφασης 294/2017) 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Ε.Κ.Π.Α.) για την ανάθεση έρευνας με τίτλο:  «Εξειδικευμένη έρευνα 
παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων της Λεκάνης του Ασωπού ποταμού – 
Εκτίμηση της ρύπανσης/υποβάθμισης και Ποιοτική & Ποσοτική Διερεύνηση της 
προέλευσης και του εύρους/επιπέδων αυτής», συνολικού προϋπολογισμού 
332.444,00€  (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 Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Ε.Κ.Π.Α.) για την ανάθεση έρευνας με τίτλο:  «Εξειδικευμένη έρευνα 
παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων της Λεκάνης του Ασωπού ποταμού – 
Εκτίμηση της ρύπανσης/υποβάθμισης και Ποιοτική & Ποσοτική Διερεύνηση της 
προέλευσης και του εύρους/επιπέδων αυτής», συνολικού προϋπολογισμού 
332.444,00€  (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. Στεργίου Ιωάννα ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της 
τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Κοροβέση Στυλιανό και τον Περιφερειακό Σύμβουλο 
κ. Μαραβέλια Δημήτριο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Περιφερειακό 
Σύμβουλο κ. Κωστόπουλο Νικόλαο. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 295/2017) 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας 
Αττικής B΄ τριμήνου 2017. 

Περίληψη απόφασης:  

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τα αποτελέσματα εκτέλεσης 
προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής B΄ τριμήνου 2017, σύμφωνα με την εν λόγω 
απόφαση. 

 
                                                                                          (αρ. απόφασης 296/2017) 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση σκοπιμότητας για: 

Α) Τη συντήρηση - υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
των εφαρμογών BACKOFFICE της Περιφέρειας Αττικής για ένα έτος. 
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Β) Τη συντήρηση – αναβάθμιση – τεχνική - συμβουλευτική υποστήριξη των 
εφαρμογών (λογισμικό) και του μηχανολογικού εξοπλισμού της Δ/νσης Λαϊκών 
Αγορών για ένα έτος.  
Γ) Τη συνδρομή σε διαδικτυακή βάση δεδομένων ειδικά για διαγωνισμούς 
δημοσίου για ένα έτος. 
Δ) Την ανάπτυξη διεπαφών για την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ του 
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της Περιφέρειας Αττικής και του Πολυκαναλικού 
Συστήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών «1539». 
Ε) Την ανάπτυξη και παραμετροποίηση εφαρμογών υποστήριξης της εσωτερικής 
λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής που αφορούν τις Γενικές Διευθύνσεις 
Εσωτερικής Λειτουργίας και Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 
ΣΤ) Την προμήθεια νέων και ανανέωση υπαρχουσών αδειών χρήσης ειδικού 
λογισμικού για τις ανάγκες της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα και τη δαπάνη για : 

α) Τη συντήρηση - υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
των εφαρμογών BACKOFFICE της Περιφέρειας Αττικής για ένα έτος, 
προϋπολογισμού 60.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

β) Τη συντήρηση – αναβάθμιση – τεχνική - συμβουλευτική υποστήριξη των 
λογισμικών εφαρμογών και του μηχανολογικού εξοπλισμού της Δ/νσης Λαϊκών 
Αγορών, προϋπολογισμού 40.000 € (πλέον Φ.Π.Α.), για ένα έτος 

γ) Τη συνδρομή σε διαδικτυακή βάση δεδομένων ειδικά για διαγωνισμούς 
δημοσίου, προϋπολογισμού 45.000 € (πλέον Φ.Π.Α.), 

δ) Την ανάπτυξη διεπαφών για την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ του 
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της Περιφέρειας Αττικής και του Πολυκαναλικού 
Συστήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών «1539», προϋπολογισμού 12.000 € (πλέον 
Φ.Π.Α.), 
ε) Την ανάπτυξη και παραμετροποίηση εφαρμογών υποστήριξης της εσωτερικής 
λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής που αφορούν τις Γενικές Διευθύνσεις 
Εσωτερικής Λειτουργίας, Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 
προϋπολογισμού 30.000 € (πλέον Φ.Π.Α.), 
στ) Την προμήθεια νέων και ανανέωση υπαρχουσών αδειών χρήσης ειδικού 
λογισμικού για τις ανάγκες της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 30.000 € (πλέον Φ.Π.Α.). 

Επισημαίνεται πως η ανάπτυξη των ανωτέρω υπηρεσιών προϋποθέτει ιδιαίτερα 
εξειδικευμένες γνώσεις και συστηματική ενασχόληση με αυτές, με αποτέλεσμα η 
ανάπτυξη αυτών να μην μπορεί να υλοποιηθεί από το προσωπικό της Διεύθυνσης 
Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. 

 
                                                                                          (αρ. απόφασης 297/2017) 
 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την οικονομική ενίσχυση 
πολύτεκνων οικογενειών της Περιφέρειας Αττικής, μέσω του προγράμματος 
«διάθεση ειδών λαϊκών αγορών σε ευπαθείς ομάδες». 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα και τη δαπάνη 
1.024.921 €, για την οικονομική ενίσχυση πολύτεκνων οικογενειών της Περιφέρειας 
Αττικής, μέσω του προγράμματος «Διάθεση ειδών λαϊκών αγορών σε ευπαθείς 
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ομάδες» για το έτος 2017 - 2018, με έναρξη την 01/ 10 /2017 και λήξη την 30/ 09 
/2018, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 298/2017) 
 

ΘΕΜΑ 12ο: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ Γραμμής 4 Μετρό Άλσος Βεΐκου – Γουδή. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε υπέρ της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της Γραμμής 4 Μετρό Άλσος Βεΐκου – 
Γουδή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν 
λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 299/2017) 
 

ΘΕΜΑ 13ο: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Παλαιάς Φώκαιας 
του Δήμου Σαρωνικού. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε υπέρ της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) 
Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 300/2017) 
 

ΘΕΜΑ 14ο: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη 
Οριοθέτησης Ρέματος Αγ. Κωνσταντίνου Δήμου Κρωπίας (από περιοχή οδού 
Αρχιμήδους έως αποδέκτη) και έργων διευθέτησης». 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε υπέρ της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη 
Οριοθέτησης Ρέματος Αγ. Κωνσταντίνου Δήμου Κρωπίας (από περιοχή οδού 
Αρχιμήδους έως αποδέκτη) και έργων διευθέτησης», σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 301/2017) 
 

ΘΕΜΑ 15ο: Αντικατάσταση μέλους Κοινών Επιτροπών Παρακολούθησης 
Προγραμματικών Συμβάσεων. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής όρισε νέα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
για τη συμμετοχή τους ως Προέδρου/Τακτικού μέλους ή/και Αναπληρωματικού 
Προέδρου στις Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων, 
προς αντικατάσταση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γρηγοριάδη Θεμιστοκλή, 
όπως αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 302/2017) 
 
ΘΕΜΑ 2ο ΕΗΔ: Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας Περιφερειακών Συμβούλων από 
τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 
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Περίληψη απόφασης:    
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη δικαιολόγηση της απουσίας από 
την 25η και την 26η συνεδρίασή του, την 27/7/2017 και 31-8-2017 αντίστοιχα, των 
Περιφερειακών Συμβούλων που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 303/2017) 
 
 
Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου αναρτώνται στο site της Περιφέρειας 
Αττικής http://www.patt.gov.gr. 
 
 
 
                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                                ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 
                                                                       ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ   


