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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,   29 -  11 - 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ        
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας                      Αρ. πρωτ. οικ. 249158 
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 36ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην 36η συνεδρίασή του, την Τρίτη  
21/11/2017 (διακοπείσα συνεδρίαση) και την Τρίτη 28/11/2017 (συνέχεια της 
διακοπείσας συνεδρίασης), που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-
Χολαργού), συζήτησε τα παρακάτω θέματα που έλαβαν αριθμούς αποφάσεων 419 
έως 422 έτους 2017:   
 

ΘΕΜΑ 10ο: Ενημέρωση – συζήτηση για το θέμα των καταστροφικών πλημμυρών 
της 15-11-2017 στη Δυτική Αττική. 

Περίληψη απόφασης:  
Σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής εξέφρασε την οδύνη του για τα 
θύματα της φονικής πλημμύρας στη Μάνδρα Αττικής καθώς και τα συλλυπητήρια 
του στις οικογένειες τους και αποφάσισε τα κάτωθι: 
Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες και εκρηκτικές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί 
για τους πληγέντες της Μάνδρας και της Νέας Περάμου ζητά: 

1. Άμεση καταβολή στους πληγέντες των αποζημιώσεων που έχουν 
εξαγγελθεί από την κυβέρνηση. Να μην επαναληφθούν καθυστερήσεις 
όπως εκείνες των καταστροφών του 2014.  

2. Να επιδοτηθεί στο 100% η αποκατάσταση των κτηρίων και του 
εξοπλισμού τους. 

3. Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ,  για κατοικίες και μαγαζιά που καταστράφηκαν 
έως ότου αυτά επανακαταστούν λειτουργικά, πέραν της αναστολής 
πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων.  

4. Αναστολή  πληρωμών δανειακών υποχρεώσεων προς τραπεζικά 
ιδρύματα για το ίδιο διάστημα και για τις ίδιες περιπτώσεις. Ταυτόχρονα 
να πάψει κάθε διαδικασία αναγκαστικού πλειστηριασμού. 

5. Ένταξη του συνόλου των παροχών οικιακού ρεύματος στις δημοτικές 
ενότητες Μάνδρας, Μαγούλας και Νέας Περάμου στο Κ.Ο.Τ. για 
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ολόκληρο το 2018 και μέριμνα για μειωμένες τιμές στα καταστήματα των 
ίδιων περιοχών. 

6. Οι συγγενείς πρώτου βαθμού των θυμάτων της τραγωδίας να τύχουν της 
μέριμνας που προβλέπεται στο νόμο 1897/90 (σύνταξη, πρόσληψη στο 
δημόσιο τομέα και πιο συγκεκριμένα σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης). 

7. Πρόσληψη πρόσθετου εποχικού προσωπικού στους πληγέντες δήμους 
και τους λοιπούς φορείς του δημοσίου που επιχειρούν για την 
αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών. 

8. Ένταξη σε έκτακτο Πρόγραμμα Επιδότησης του ΟΑΕΔ εργαζομένων σε 
επιχειρήσεις της περιοχής που έχουν κλείσει από την καταστροφή. 

9. Άμεση νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που να επιτρέπει την 
εκταμίευση 15 εκατομμυρίων ευρώ με τη μορφή οικονομικού 
βοηθήματος από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής, α) για 
την αντιμετώπιση αναγκών ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση 
ζημιών λοιπών περιουσιακών στοιχείων (3,5 εκατομμύρια ευρώ) β) για 
την επιδότηση στο σύνολο του, του προβλεπόμενου άτοκου δανείου στο 
πλαίσιο της διαδικασίας αποζημίωσης από την κεντρική κυβέρνηση 
(11,5 εκατομμύρια). 

Πέραν των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πλημμυρικών φαινομένων στην 
περίπτωση της Μάνδρας και της Νέας Περάμου, όπως πολλάκις έχει σημειώσει το 
σύνολο των δυνάμεων του ΠΕ.ΣΥ., η αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής 
προσκρούει πάνω σε χρόνιες παθογένειες, αθροίζοντας ανθρώπινες απώλειες και 
τεράστιες υλικές καταστροφές. 
Λαμβάνοντας υπόψη πως το μοντέλο ανάπτυξης που κυριάρχησε τις τελευταίες 
δεκαετίες και εξακολουθεί να ηγεμονεύει τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως 
επιτείνει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης 
ακραίων καιρικών φαινομένων, είναι αναγκαία η θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου και 
αποτελεσματικού πλαισίου αντιπλημμυρικής προστασίας και επ’ αυτού δεσμεύεται 
να αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες. 
 
Ωστόσο, εξαιτίας άμεσων και επαπειλούμενων κινδύνων από το βάλτωμα 
κρίσιμων έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων 
και χρόνιων παθογενειών, ζητά χωρίς καθυστέρηση: 

1. Νομοθετική παρέμβαση (τροπολογία ή σχέδιο νόμου) προκειμένου να 
μπορούν τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που αφορούν τη Δυτική 
Αττική αλλά και όσα εξ’ αυτών ιεραρχούνται ως άμεση προτεραιότητα στο 
σύνολο της Περιφέρειας Αττικής (βλ. Μνημόνιο Συνεργασίας Περιφέρειας 
Αττικής – ΥΠΟΜΕΔΙ) να υπαχθούν στις ειδικές διατάξεις που απλοποιούν 
και επισπεύδουν τις διαδικασίες υλοποίησης τους σε όλες τις φάσεις, αρχής 
γενομένης από τη μελέτη και φτάνοντας έως τη δημοπράτηση και την 
εγκατάσταση εργολαβίας 

2. Ειδική ρύθμιση στο πλαίσιο του συστήματος κινητικότητας στην κατεύθυνση 
της ουσιαστικής στελέχωσης των υπηρεσιών φορέων που έχουν ως 
αρμοδιότητα την αντιπλημμυρική και την πολιτική προστασία 

3. Άμεση παράδοση στο ΥΠΟΜΕΔΙ όλων των μελετών έργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας που έχουν στην κατοχή τους φορείς του 
δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπου είχαν σχετική αρμοδιότητα 
κατά το παρελθόν, προκειμένου αυτό να τις διαβιβάσει στους κατά 
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περίπτωση αρμόδιους φορείς και θέσπιση κυρώσεων για όσους δεν 
συμμορφωθούν. 

4. Άμεση παρέμβαση με ορισμό συνοπτικού χρονοδιαγράμματος για την 
απομάκρυνση, εγκατάλειψη και κατά προτεραιότητα κατεδάφιση κτιρίων ή 
εγκαταστάσεων εντός ρεμάτων που χρησιμοποιούνται ή ανήκουν σε φορείς 
του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Χωρίς καμία διάθεση εμπλοκής σε ένα γαϊτανάκι μετάθεσης ευθυνών, τις οποίες 
ως Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής έχει αναλάβει σε βαθμό που υπερβαίνει τις εκ 
των νόμων αρμοδιότητες του, θεωρεί απαράδεκτες τις δηλώσεις εκπροσώπων της 
κυβέρνησης που στοχοποιούν την Αυτοδιοίκηση. 
Αντ’ αυτού τους καλεί να αναλάβουν άμεσα τις δικές τους ευθύνες: 
α) προωθώντας κρίσιμες διαδικασίες και σημαντικά έργα αρμοδιότητας τους 
(διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς, διευθέτηση λεκάνης απορροής Ερασίνου, έργα 
διευθέτησης ρέματος Αγ. Γεωργίου Ανατ. Αττικής, έργο διευθέτησης χειμάρρου Αγ. 
Γεωργίου Θριασίου Πεδίου, έργο διευθέτησης ρέματος Αχαρνών - Καναπίτσα). 
β) αντιμετωπίζοντας με νομοθετικές πρωτοβουλίες το πλαίσιο νομιμοποίησης 
αυθαιρέτων σε περιοχές ρεμάτων, το οποίο διατηρούν ανέγγιχτο. 
γ) και αποδίδοντας επιτέλους τους πόρους που πρέπει να συνοδεύουν τη 
μετάθεση των σχετικών αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Τέλος, ζητά να εκπονηθεί από το ΕΚΔΔΑ ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
επιμόρφωσης των στελεχών της Αυτοδιοίκησης τα οποία εμπλέκονται στη 
διαχείριση εκτάκτων γεγονότων και καταστροφών (Πολιτική Προστασία). 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 419/2017) 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ένταξης πολύτεκνων οικογενειών στο «Πρόγραμμα διάθεσης 
ειδών λαϊκών αγορών σε ευπαθείς ομάδες» έτους 2017 και κατανομής των 
κουπονιών. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε : 

 την ένταξη 970 πολύτεκνων οικογενειών στο πρόγραμμα «Διάθεση ειδών 
λαϊκών αγορών σε ευπαθείς ομάδες», έτους 2017, σύμφωνα με το αρθ. 36 
παρ. 7 του Ν. 4497/2017.  

 την κατανομή του διατιθέμενου ποσού ανά δικαιούχο οικογένεια,  
σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 

                                                                                                         
                                                                                          (αρ. απόφασης 420/2017) 
 

ΘΕΜΑ 3ο: α) Έγκριση  απόδοσης λογαριασμού για τις δαπάνες που 
πραγματοποίησαν η  Παναττική Ομοσπονδία  Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών 
Αγορών  (Π.Ο.Σ. Π.Λ.Α.), η  Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών και 
Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής και  Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Παραγωγών Πωλητών  Λαϊκών Αγορών  (Π.Ο.Σ.Π.Α.Π.Π.Λ.Α.), για τα έτη 2014 και 
2015, σύμφωνα με την υπ αριθμόν 282/2016 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής και β) Έγκριση συνδρομής προς  την   Παναττική Ομοσπονδία  
Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών  (Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.) ,  την Ομοσπονδία 
Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής 
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και  την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών 
Περιφέρειας Αττικής (Π.Ο.Σ.Π.Α.Π.Π.Λ.Α.)  για το έτος 2016. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής  αποφάσισε : 
1. Την έγκριση των δαπανών για το ποσό των 322.895,09€ που διατέθηκε στην 

Παναττική Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, των 
δαπανών ποσού 58.702 €, που διατέθηκε στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών 
Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής και των 
δαπανών για το ποσό των 140.002,59 € που διατέθηκε στην Ομοσπονδία 
Συλλόγων Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών για τους σκοπούς που 
αναφέρονται σε σχετικά αιτήματα τους και  για τα έτη 2014 και 2015.   

 
2. Την έγκριση διάθεσης ποσού 212.674, 36€ στην Παναττική Ομοσπονδία 

Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, την έγκριση ποσού 48.655,52€ 
στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών 
Περιφέρειας Αττικής και την έγκριση ποσού 116.350,23 € στην Πανελλαδική 
Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών 
Αγορών, συμπεριλαμβανόμενου του ποσού των 27.638, 57€ παρελθόντων 
ετών, για τους σκοπούς που αναφέρονται σε σχετικά αιτήματα τους και για το 
έτος 2016.  

 
Σύνολο εγκρινόμενου ποσού. 377.680,11 €. 

 
3. Τη βεβαίωση της ύπαρξης πίστωσης. Οι ανωτέρω πιστώσεις θα βαρύνουν τον 

υπό εκτέλεση Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για το 2017 με Κ.Α.Ε. 
339601, στον οποίο έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση. 

 
4. Τη διάθεση από τις ομοσπονδίες των ως άνω ποσών, εντός 6 μηνών από την 

εκταμίευση τους. 
 
5. Την υποβολή των νομίμων δικαιολογητικών και παραστατικών των δαπανών 

από τις Ομοσπονδίες στην Δ/νση Οικονομικών εντός ενός (1) μηνός από τη 
λήξη του εξαμήνου. 

 
                                                                                          (αρ. απόφασης 421/2017) 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου για 
το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Μεταμόρφωσης Δ. Κ. Μοσχάτου» 
συνολικού προϋπολογισμού 1.441.315,44 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 
                                                                                                            (αποσύρθηκε) 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος για το 
πρόγραμμα με τίτλο : «Δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής στην περιοχή του Δήμου 
Περάματος», συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.).   
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 (αποσύρθηκε) 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού 4.963.825,15 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τη χρησιμοποίηση συστημάτων υγιεινής στις 
Λαϊκές Αγορές Περιφέρειας Αττικής για τρία (3) έτη. 

 

                                                                                                            (αποσύρθηκε) 

ΘΕΜΑ 6ο: Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Νέο Ψυχικό του Δήμου Φιλοθέης – 
Ψυχικού (Δ΄Αθηνών). 

 

                                                                                                            (αποσύρθηκε) 
 

ΘΕΜΑ 7ο: Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Λυκόβρυση (ημέρα Τετάρτη) της Ε΄ 
Αθηνών. 

 

                                                                                                            (αποσύρθηκε) 

ΘΕΜΑ 8ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
της δραστηριότητας «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΩΝ» της εταιρείας "ΟΤΕ A.E" που βρίσκεται επι της Λ. Πάρνηθος 308, στη 
θέση Μπόσκιζα του Δήμου Αχαρνών στη Περιφέρεια Αττικής. 

 

                                                                                                            (αποσύρθηκε) 

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου 
Πρόληψης από Εξαρτησιογόνες Ουσίες και της Προαγωγής της Υγείας «ΗΛΙΟΣ» 
των Δήμων Νέας Σμύρνης και Αγίου Δημητρίου. 

 

                                                                                                            (αποσύρθηκε) 
 
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 36η συνεδρίασή του, την 28/11/2017, των Περιφερειακών Συμβούλων που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 422/2017) 
 
Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου αναρτώνται στο site της Περιφέρειας 
Αττικής http://www.patt.gov.gr. 
 
                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                                ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 
                                                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ   


