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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
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  

 
Συνεδρίαση 34η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 398/2017 

Σήμερα 02/11/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 222227/27-10-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
27-10-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 6ο Η.Δ. 

Έγκριση σκοπιμότητας ένταξης στη νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 των 
έργων:  
-  «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτηση ρέματος “ΒΡΥΣΑΚΙ” για την 
αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ. Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου»  
-  «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων ανατολικού τμήματος οικισμού Ωρωπού 
του Δήμου Ωρωπού». 

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων Περιφερειακών 
Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος 
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
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Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Η Αντιπρόεδρος κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, 
Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος 
Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου 
Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη -
Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα 
(Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα 
Φωτεινή, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης),
Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δήμου 
Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -
Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος 
Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, 
Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου 
Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης 
Ιωάννης, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, 
Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου 
Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός 
Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου 
Ζωή, Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης,  Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, 
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιμιλία, 
Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, 
Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή 
Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
 
Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Γαβράς Παναγιώτης, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας 
Απόστολος, Δημοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), 
Καστανιάς Νικόλαος, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης 
Ιωάννης, Μπαλάφας Γεώργιος, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, 
Παναγιώταρος Ηλίας, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Τζήμερος 
Γλαύκος - Αθανάσιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στην Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Κ. Σταυροπούλου, η
οποία θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 221099/27-
10-2017 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής
που έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 

   
Έχοντας υπόψη: 

1. To N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’/87/7.6.2010) 
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2. Το Π.Δ. 145/2010  «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 
238/τ.Α’/2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 66313/24553/25-8-
2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β’/05-9-2017) απόφαση  του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής έγκρισης της  τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

 
3. Το N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 

την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014−2020» 

4. Τις υπ’ αριθμ. 392/22.11.2016 (ΑΔΑ: 7Τ1Β7Λ7-Η07) & 368/19.10.2017 (ΑΔΑ: 
720Σ7Λ7-ΓΤ3) Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής περί  Έγκρισης του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας 
Αττικής. 

 
5.  Την Ανοικτή Πρόσκληση για την υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Αττική», Άξονας Προτεραιότητας (05) με τίτλο  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΤΤ009, Α/Α 
ΟΠΣ: 1268, Έκδοση: 1/0). 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 
¨ΒΡΥΣΑΚΙ¨ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

Το εν λόγω έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής (υπ’ αριθμ. 368/19.10.2017 (ΑΔΑ: 720Σ7Λ7-ΓΤ3) Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής), με ΚΑΕ 9775.05.017 και 
προϋπολογισμό 6.980.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το έργο έχει 
δημοπρατηθεί με προσωρινό μειοδότη την εταιρεία ΊΛΙΟΝ ΕΛΚΑΤ ΑΤΕ και 
οικονομική προσφορά 2.524.283,43€. 
 
       Το έργο αφορά στην κατασκευή των αγωγών αποχέτευσης ομβρίων στο 
μεγαλύτερο μέρος της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου 
Αττικής, περιλαμβανομένου του κεντρικού τμήματος αυτής. 
Στην περιοχή των έργων υπάρχουν διάσπαρτοι κατασκευασμένοι αγωγοί ομβρίων, οι 
περισσότεροι από τους οποίους εντάσσονται στο προς κατασκευή δίκτυο. Το 
συνολικό μήκος των αγωγών του δικτύου ομβρίων (προβλεπόμενοι και υφιστάμενοι 
& διατηρούμενοι αγωγοί) είναι περίπου 12 χλμ.  
Επίσης περιλαμβάνονται και όλα τα έργα που θα κατασκευαστούν και θα αφορούν σε 
εργασίες διευθέτησης στο ρέμα «Βρυσάκι» της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Στεφάνου. 
Ειδικότερα, τα όρια της περιοχής του έργου συμπίπτουν με τα όρια της λεκάνης 
απορροής του προς διευθέτηση ρέματος “Βρυσάκι” (~ 265 εκτ.), το οποίο αποτελεί 
τον αποδέκτη του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, που θα κατασκευαστεί. 
Το ρέμα “Βρυσάκι” διασχίζει τον πολεοδομικό ιστό όλης της πόλης, σε μήκος περί τα 
2.5χλμ. με ανοικτή κυρίως διατομή στην πολεοδομική ενότητα 2 και κλειστή ως επί το 
πλείστον στην πολεοδομική ενότητα 1. Το ανάντη άκρο του ρέματος βρίσκεται δυτικά 
της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας και το ρέμα διέρχεται από αυτήν με ορθογωνικό 
οχετό. Συνεχίζει με κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ σε μήκος ~1.4 χλμ μέχρι την διασταύρωση 
του με την σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών – Θεσσαλονίκης και εν συνεχεία με 
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κατεύθυνση ΝΔ-ΒΑ σε μήκος ~1.1 χλμ, για να εκβάλει τελικά στο ρέμα Αγ. Στεφάνου 
στις βορειοανατολικές παρυφές της Δημοτικής Ενότητας. 
Το ρέμα “Βρυσάκι” στο οριοθετούμενο τμήμα του είναι ανοικτό, με παραποτάμια 
βλάστηση και ωραίο φυσικό περιβάλλον σε μήκος 1,1 χλμ. ανάντη της συμβολής του 
με το ρέμα Αγ. Στεφάνου. Υπάρχουν ιδιωτικές προσβάσεις σε ιδιοκτησίες, οι οποίες 
δημιουργούν προβλήματα κατάκλυσης. Η υφιστάμενη κοίτη είναι ανεπαρκής σε 
κάποια σημεία και απαιτείται η εκβάθυνση και διευθέτησή της, καθώς και ορισμένα 
έργα διευθέτησης και αναβαθμοί συγκράτησης φερτών υλών. 
Σε ό,τι αφορά τις εργασίες διευθέτησης του ρέματος «Βρυσάκι», τα υφιστάμενα 
τμήματα μεταξύ των οδών Σωκράτους και Καραολή και Δημητρίου καθώς και το 
κατασκευασμένο τμήμα στην οδό Ύδρας πρέπει να διατηρηθούν λόγω της 
τοποθέτησης τους στη φυσική θέση του ρέματος και της στενότητας χώρου που 
πρακτικά καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε επέμβαση. Η διατήρηση αυτών των 
τμημάτων επιβάλλει τόσο υψομετρικές δεσμεύσεις στα νέα προτεινόμενα τμήματα, τα 
οποία θα πρέπει να τοποθετηθούν επίσης περίπου επιφανειακά, όσο και δεσμεύσεις 
μεγέθους για ομαλή συναρμογή. Δεδομένων αυτών των δεσμεύσεων είναι 
απαραίτητο να γίνουν δεκτές παρεκκλίσεις όσον αφορά την πλήρωση του αγωγού σε 
μεγάλες πλημμύρες. 
Το νέο τμήμα ανάντη του αγωγού στην οδό Ύδρας θα πρέπει να συνδεθεί με την 
έξοδο του οχετού διέλευσης της Εθνικής Οδού, ο οποίος εκβάλλει ουσιαστικά εντός 
ιδιοκτησίας και κατευθύνεται με κάποιους σωληνωτούς αγωγούς και φρεάτια στην 
οδό Χελμού πλησίον της διασταύρωσής της με τον παράδρομο της Εθνικής Οδού. 
Δεδομένης της οικοδομικής εξέλιξης και της μη έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης, 
στο τμήμα μεταξύ Καραολή και Δημητρίου και Αναπαύσεως δεν μπορεί να υλοποιηθεί 
η προβλεπόμενη χάραξη από την προμελέτη στη θέση του υφιστάμενου ρέματος, 
όπου κατά τμήματα υπήρχαν ανοικτοί ή κλειστοί αγωγοί εντός ιδιοκτησιών και γίνεται 
παραλλαγή της χάραξης και διέλευση του αγωγού από την οδό Αγ. Σωτήρας. Τα 
υφιστάμενα τμήματα εντός των ιδιοκτησιών θα παραμείνουν ως έχουν για τοπική 
παροχέτευση των ομβρίων. Λόγω της στενότητας των δρόμων και των μη ευνοϊκών 
γωνιών στροφής οι ακτίνες καμπυλότητας είναι αναγκαστικά μικρότερες των 
επιθυμητών. 
 
2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ» 

Το εν λόγω έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής (υπ’ αριθμ. 392/22.11.2016 (ΑΔΑ: 7Τ1Β7Λ7-Η07) Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής), με ΚΑΕ 9775.05.031 και 
προϋπολογισμό 2.333.633,81€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το έργο έχει 
συμβασιοποιηθεί, με συμβατικό αντικείμενο 682.112,14€ και ανάδοχο την εταιρεία 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕ. 
Το έργο αφορά στο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων του ανατολικού τμήματος 
του οικισμού Ωρωπού. Το αντικείμενο του έργου είναι η οριστική μελέτη του αγωγού 
ομβρίων, ο οποίος συλλέγει τα όμβρια ύδατα δύο λεκανών που βρίσκονται ανατολικά 
του Ωρωπού και δεν καλύπτονται από το υπό κατασκευή δίκτυο. Το μήκος του 
αγωγού, ο οποίος εκβάλει στον Ασωπό ποταμό, είναι 1.000μ. περίπου.  
Υφιστάμενη κατάσταση: 
Στον οικισμό του Ωρωπού εκτελούνται έργα κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης 
ομβρίων. Το υπό κατασκευή δίκτυο καλύπτει το δυτικό τμήμα του οικισμού. Το 
ανατολικό τμήμα του οικισμού δεν αποχετεύεται αν και παρουσιάζει έντονα 
πλημμυρικά προβλήματα. Τα νερά μιας εξωτερικής λεκάνης έκτασης 487 στρεμμάτων 
περίπου, που εκτείνεται νότια του οικισμού, απορρέουν επιφανειακά στις οδούς μέχρι 
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να συναντήσουν την οδό Ωρωπού – Σκάλας Ωρωπού, ενώ μία δεύτερη λεκάνη 
έκτασης 273 στρεμμάτων που βρίσκεται ανατολικά της πρώτης , συγκεντρώνει τα 
νερά της επίσης στην ίδια οδό. Η οδός Ωρωπού – Σκάλας Ωρωπού βρίσκεται σε 
επίχωμα μικρού ύψους. Οι περιοχές νότια της οδού αυτής είναι επίπεδες με 
υψόμετρα μικρότερα του καταστρώματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα νερά που 
απορρέουν από τις νότιες λεκάνες ( εσωτερικές και εξωτερικές ) να λιμνάζουν κατά 
μήκος της κύριας οδού του Ωρωπού , κατακλύζοντας σε μεγάλη έκταση κατοικημένες 
και μη περιοχές. Σε έντονες βροχοπτώσεις το ύψος του νερού υπερβαίνει, σύμφωνα 
με μαρτυρίες κατοίκων, τα 50εκ. Ένας υποτυπώδης οχετός με προβληματική κατάντη 
εκροή, δεν μπορεί να παραλάβει τα νερά , τα οποία παραμένουν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα στην περιοχή, μέχρι να διηθηθούν στο έδαφος. 
Τα προτεινόμενα έργα αποχέτευσης: 
Για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων που περιγράφηκαν πιο πάνω 
προτείνεται η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε επιλεγμένες οδούς του 
οικισμού, το οποίο θα παραλάβει τα όμβρια που απορρέουν από τις εξωτερικές 
λεκάνες, πριν αυτά εισέλθουν στην κατοικημένη περιοχή και μέσω συλλεκτήρα, ο 
οποίος τοποθετείται σε υφιστάμενο αγροτικό δρόμο, να οδηγηθούν στον ποταμό 
Ασωπό. 
Οι αγωγοί ομβρίων τοποθετούνται σε διαμορφωμένες οδούς που έχουν διεύθυνση 
από νότο προς βορά. Η συλλογή των ομβρίων γίνεται με φρεάτια υδροσυλλογής που 
τοποθετούνται κάθετα στις οδούς στην αρχή των αγωγών και στην συνέχεια στα 
ρείθρα, όπου οι οδοί και τα πεζοδρόμια είναι διαμορφωμένοι. Οι αγωγοί αυτοί , που 
έχουν σχετικά μεγάλη κατά μήκος κλίση , συμβάλλουν στον συλλεκτήρα που 
τοποθετείται στην κύρια οδό του Ωρωπού. Ο συλλεκτήρας στην κύρια οδό του 
Ωρωπού έχει σχετικά μικρή κλίση και η διάμετρος των σωλήνων αυξάνονται σταδιακά 
μέχρι 1,40 μ. Από το φρεάτιο Α13 αρχίζει ο αγωγός που μεταφέρει τα όμβρια μέχρι 
τον Ασωπό ποταμό. Ο αγωγός αυτός έχει διάμετρο 1,60 μ. βρίσκεται σε κύρια 
αγροτική οδό. Η εκβολή του στον Ασωπό διαμορφώνεται κατάλληλα. Το δίκτυο 
ομβρίων προβλέπεται να κατασκευασθεί από τσιμεντοσωλήνες με καμπάνα και 
ελαστικό δακτύλιο σειράς 100.  
 
Σε συνέχεια των παραπάνω,  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση σκοπιμότητας ένταξης των ως άνω έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 
(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», Άξονας Προτεραιότητας (05) ), στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης «Δημιουργία υποδομών και υλοποίηση δράσεων για την 
πρόληψη πλημμυρικών συμβάντων με στόχο της αντιπλημμυρική προστασία 
και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος της 
Αττικής» (Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΤΤ009 – Α/Α ΟΠΣ: 1268, Έκδοση: 1/0). 
 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει ομόφωνα 
 

Εγκρίνει τη σκοπιμότητα ένταξης των έργων : 
- «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτηση ρέματος “ΒΡΥΣΑΚΙ” για 
την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ. Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου»,  
-    «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων ανατολικού τμήματος οικισμού 
Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού», 
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στη νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική», Άξονας Προτεραιότητας (05)), στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Δημιουργία 
υποδομών και υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη πλημμυρικών συμβάντων με 
στόχο την αντιπλημμυρική προστασία και την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος και του μικροκλίματος της Αττικής» (Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΤΤ009 – 
Α/Α ΟΠΣ: 1268, Έκδοση: 1/0). 

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
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