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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα, 05 - 3 - 2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ        
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας                      Αρ. πρωτ. οικ. 45788 
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 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην 9η συνεδρίασή του, την Πέμπτη,  
01/3/2018, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), συζήτησε τα 
παρακάτω θέματα που έλαβαν αριθμούς αποφάσεων 61 έως 66 έτους 2018:   
 
ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση για το «Γραμματικό». 
 
                                                                                                                (Συζήτηση) 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την «Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των 
στρατιωτικών νοσοκομείων» συνολικού προϋπολογισμού 19.904.000,00 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 Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την 
«Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των 
στρατιωτικών νοσοκομείων», συνολικού προϋπολογισμού 19.904.000,00 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. Στεφανοπούλου Αναστασία ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με 
αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Γαβρά Παναγιώτη και την 
Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Δανάκο Χριστόφορο. 
                                                                                        
                                                                                          (αρ. απόφασης 61/2018) 
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ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ινστιτούτο Υγείας του 
Παιδιού» για την «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του 
‘Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού’» συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 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 Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ινστιτούτο 
Υγείας του Παιδιού», για την «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες του ‘Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού’», συνολικού προϋπολογισμού 
100.000,00 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 
αναπληρώτριά της την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη 
και την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη ως 
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Δανάκο 
Χριστόφορο.  
                                                                                        
                                                                                          (αρ. απόφασης 62/2018) 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Γλυφάδας για την παροχή υπηρεσίας με 
τίτλο: «Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας μαρίνας Δήμου Γλυφάδας» 
συνολικού προϋπολογισμού 388.658,16 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 Γλυφάδας, για την παροχή 
υπηρεσίας με τίτλο: «Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας μαρίνας Δήμου 
Γλυφάδας», συνολικού προϋπολογισμού 388.658,16 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. Ευσταθιάδη Μιλτιάδη ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά 
του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Τασούλη – Γεωργιάδου Ελισσάβετ και την 
Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Δανάκο Χριστόφορο.  
                                                                                        
                                                                                          (αρ. απόφασης 63/2018) 
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περιστερίου για την κατασκευή του έργου 
με τίτλο: «Ανάπλαση της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου του Δήμου Περιστερίου» 
συνολικού προϋπολογισμού 1.740.000,00 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 Περιστερίου, για την κατασκευή του 
έργου με τίτλο: «Ανάπλαση της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου του Δήμου Περιστερίου», 
συνολικού προϋπολογισμού 1.740.000,00 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. Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα) ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με 
αναπληρώτριά της την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Ζωγραφάκη – Τελεμέ Ελένη και 
τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Δανάκο Χριστόφορο ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη 
Αικατερίνη. 
                                                                                              
                                                                                          (αρ. απόφασης 64/2018) 
 
 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κυθήρων για την κατασκευή του έργου με 
τίτλο: «Ανακατασκευή γέφυρας Μακρωνα και παράλληλες οδικές εργασίες Νήσου 
Κυθήρων» συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000,00 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 Κυθήρων, για την κατασκευή του 
έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή γέφυρας Μακρωνα και παράλληλες οδικές 
εργασίες Νήσου Κυθήρων», συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000,00 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 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Μοίρα Ιωάννη ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του 
τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Πελέκη Ζαχαρία. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 65/2018) 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΕΗΔ: Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας Περιφερειακών Συμβούλων από 
τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 
Περίληψη απόφασης:    
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη δικαιολόγηση της απουσίας από 
την 9η συνεδρίασή του, την 01/3/2018, των Περιφερειακών Συμβούλων που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 66/2018) 
 
 
 
Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου αναρτώνται στο site της Περιφέρειας 
Αττικής http://www.patt.gov.gr. 
 
 
                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                            ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 
 
                                                                    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ   


