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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,     25 -  9 - 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ        
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας                      Αρ. πρωτ. οικ. 193239 
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 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην 29η συνεδρίασή του, την Πέμπτη  
21/9/2017, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), συζήτησε τα 
παρακάτω θέματα που έλαβαν αριθμούς αποφάσεων 333 έως 343 έτους 2017:   
 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για την ίδρυση πλωτής μονάδας 
καλλιέργειας οστρακοειδών (μυδοκαλλιέργειας) σε σύστημα long line της Ανδρέας 
Πετρόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 194,40 τόνων σε 
θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων στη θέση Ψιλή Άμμος του όρμου Βασιλικά Δήμου 
Σαλαμίνας Π.Ε. Νήσων. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε αρνητικά επί της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση πλωτής μονάδας 
καλλιέργειας οστρακοειδών (μυδοκαλλιέργειας) σε σύστημα long line της Ανδρέας 
Πετρόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε., συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 194,40 τόνων, σε 
θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, στη θέση Ψιλή Άμμος του όρμου Βασιλικά 
Δήμου Σαλαμίνας Π.Ε. Νήσων», για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω 
απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 333/2017) 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού 2.000.000 ευρώ για τη 
μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο μέχρι 31/7/2018 [άρθρο 155 
Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017)]. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα και τη δαπάνη ποσού 
2.000.000,00 ευρώ για τη μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο μέχρι 
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31/7/2018, από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις των Πιστοποιημένων 
Φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και αντιστρόφως. 
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                          (αρ. απόφασης 334/2017) 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για την κατασκευή του 
έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος» 
συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής : 
Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων – 
Αρτέμιδος», συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ 
(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. Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη) ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με 
αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Πάντζα Σπυρίδωνα και τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Σμέρο Ιωάννη ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του 
την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 335/2017) 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για την κατασκευή του 
έργου με τίτλο: «Πνευματικό Κέντρο ‘Χρήστος Μπέκας’» συνολικού 
προϋπολογισμού 1.365.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής : 
Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Πνευματικό Κέντρο ‘Χρήστος Μπέκας’», συνολικού 
προϋπολογισμού 1.365.000,00 ευρώ (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 αναπληρώτριά 
του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη) και τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ευαγγελίου Παρασκευά (Πάρη) ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Βρύνα Φωτεινή. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 336/2017) 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Ανάκληση της με αριθμ. 106/2017 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής και εκ νέου έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – Επισκευή και Ανακατασκευή 
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ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου στον οικιστικό ιστό του Δήμου Αιγάλεω» συνολικού 
προϋπολογισμού 1.800.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής : 
Α) Ανακάλεσε την με αριθμ. 106/2017 απόφασή του. 
Β) Ενέκρινε εκ νέου τη σύναψη και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης, 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για την κατασκευή του 
έργου με τίτλο: «Συντήρηση – Επισκευή και Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα οδικού 
δικτύου στον οικιστικό ιστό του Δήμου Αιγάλεω», συνολικού προϋπολογισμού 
1.800.000,00 ευρώ (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. Ζωγραφάκη – Τελεμέ Ελένη ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με 
αναπληρώτριά της την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα) 
και τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Καράμπελα Κων/νο ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Δήμου Σταυρούλα. 
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                          (αρ. απόφασης 337/2017) 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Οργανισμού κατά των 
Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ) για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη μετασκευής κτιρίου 
ιδιοκτησίας ΟΚΑΝΑ σε Μονάδα Άμεσης Παρέμβασης». 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της 
τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και 
του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ) για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη 
μετασκευής κτιρίου ιδιοκτησίας ΟΚΑΝΑ σε Μονάδα Άμεσης Παρέμβασης», η 
οποία λήγει την 06/10/2017, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 06/10/2018, σύμφωνα 
με την εν λόγω απόφαση.                                                                                                         
                                                                                          (αρ. απόφασης 338/2017) 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων για την κατασκευή 
του έργου με τίτλο: «Οδοποιία Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων» συνολικού 
προϋπολογισμού 1.495.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής : 
Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης, 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Οδοποιία Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων», 
συνολικού προϋπολογισμού 1.495.000,00 ευρώ (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 
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Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Μοίρα Ιωάννη ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του 
τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Πελέκη Ζαχαρία.                                                                                                                                                                                      
                                                                                          (αρ. απόφασης 339/2017) 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου για το έργο με 
τίτλο «Μελέτη συνθηκών λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου Δήμου Πόρου». 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της 
τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και 
του Δήμου Πόρου, για το έργο με τίτλο «Μελέτη συνθηκών λειτουργίας 
αποχετευτικού δικτύου Δήμου Πόρου», η οποία λήγει την 29/9/2017 ώστε αυτή να 
λήγει την 29/6/2018, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                          (αρ. απόφασης 340/2017) 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης συμμετοχής, στο 23ο Διεθνές 
συνέδριο με τίτλο «International Association of Sports Law» (I.A.S.L 23), που θα 
πραγματοποιηθεί στη Ρώμη της Ιταλίας από 4 έως 6 Οκτωβρίου, του Αν. 
Προϊστάμενου της Δ/νσης Αθλητισμού και Πολιτισμού κ. Ανδρέα Πράσινου. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα και τη δαπάνη ποσού 
970,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τη συμμετοχή του Αν. 
Προϊστάμενου της Δ/νσης Αθλητισμού και Πολιτισμού κ. Ανδρέα Πράσινου, στο 23ο 
Διεθνές συνέδριο με τίτλο «International Association of Sports Law» (I.A.S.L 23), 
που θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη της Ιταλίας, από 3 έως 6 Οκτωβρίου.  
 
                                                                                         (αρ. απόφασης 341/2017) 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή στελεχών Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής στο «Εντατικό Σεμινάριο Πεδίου» που 
διοργανώνεται από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Στρατηγικές 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
«Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» στη Ρόδο στις 6 έως 11/10/2017. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα και τη δαπάνη ποσού 
έως 3500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τη συμμετοχή τεσσάρων 
(4) στελεχών της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής στο «Εντατικό 
Σεμινάριο Πεδίου» που διοργανώνεται από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών «Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας», στη Ρόδο 
στις 6 έως 11/10/2017, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 342/2017) 
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ΘΕΜΑ 1ο ΕΗΔ: 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 29η συνεδρίασή του, την 21/9/2017, των Περιφερειακών Συμβούλων που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
                                                                                          (αρ. απόφασης 343/2017) 
 
 
Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου αναρτώνται στο site της Περιφέρειας 
Αττικής http://www.patt.gov.gr. 
 
                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                                ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 
 
                                                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ   


