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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,   12 - 3 - 2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ        
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας                      Αρ. πρωτ. οικ. 51201 
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 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην 10η συνεδρίασή του, την Πέμπτη,  
08/3/2018, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), συζήτησε τα 
παρακάτω θέματα που έλαβαν αριθμούς αποφάσεων 67 έως 75 έτους 2018:   
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την κατασκευή του έργου 
με τίτλο: «Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής» συνολικού προϋπολογισμού 
5.200.000,00 € (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 Λαυρεωτικής, για την κατασκευή του 
έργου με τίτλο: «Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής», συνολικού προϋπολογισμού 
5.200.000,00 € (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. Αναγνωστόπουλο Αθανάσιο (Νάσο) ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με 
αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη) και 
τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Πελέκη Ζαχαρία ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή 
του τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Μοίρα Ιωάννη. 
 
                                                                                           (αρ. απόφασης 67/2018) 
 
 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του ΙΓΜΕ για την εκπόνηση έρευνας με τίτλο:  
«Ολοκληρωμένη γεωλογική έρευνα για τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου στην 
ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας Αττικής – μέτρα πρόληψης και περιορισμού των 
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πλημμυρικών φαινομένων» συνολικού προϋπολογισμού 41.800,40 € 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και έγκριση των όρων αυτής. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής : 
Α) Ενέκρινε τη σκοπιμότητα της σύναψης προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του ΙΓΜΕ, για την εκπόνηση έρευνας με τίτλο:  
«Ολοκληρωμένη γεωλογική έρευνα για τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου στην 
ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας Αττικής – μέτρα πρόληψης και περιορισμού των 
πλημμυρικών φαινομένων», συνολικού προϋπολογισμού 41.800,40 € 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και τους όρους του σχεδίου αυτής, 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. Φαρμάκη Ταξιάρχη ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά 
του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Παππά Παναγιώτα και τον Περιφερειακό 
Σύμβουλο κ. Δανάκο Χριστόφορο ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την 
Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη. 
                                                                                        
                                                                                          (αρ. απόφασης 68/2018) 
 
 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – 
παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 
Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος για το έργο: «Ασφαλής πρόσβαση μαθητών 
πέριξ σχολικών συγκροτημάτων». 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της 
τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος,  για το έργο με 
τίτλο: «Ασφαλής Πρόσβαση Μαθητών πέριξ Σχολικών Συγκροτημάτων», για 
χρονικό διάστημα είκοσι  (20) μηνών, ώστε αυτή να λήγει την 29/11/2019, 
σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
                                                                                        
                                                                                          (αρ. απόφασης 69/2018) 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Αττικής (ΠΣΕΚ-Α). 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Αττικής 
(ΠΣΕΚ-Α), σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
                                                                                        
                                                                                          (αρ. απόφασης 70/2018) 
 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής 
ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο: NETGOV (Εξερεύνηση των δυνατοτήτων 
και των προκλήσεων ενός συνόλου τεχνολογιών για την υποστήριξη νέων 
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μοντέλων δικτυακής διακυβέρνησης για δημόσιες υπηρεσίες) στο πλαίσιο του 
προγράμματος HORIZON 2020. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα συμμετοχής της 
Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος καθώς και την υποβολή αντίστοιχης πρότασης για 
το έργο NETGOV (Εξερεύνηση των δυνατοτήτων και των προκλήσεων ενός 
συνόλου τεχνολογιών για την υποστήριξη νέων μοντέλων δικτυακής 
διακυβέρνησης για δημόσιες υπηρεσίες), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος HORIZON 2020. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 71/2018) 
 
 

ΘΕΜΑ 6ο: Αντικατάσταση μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 
Προγραμματικής Σύμβασης. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 3/2015, απόφασή 
του και όρισε ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΡΑΛΛΗ - ΚΟΜΝΗΝΩΝ - 
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ», τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Μοίρα Ιωάννη ως 
τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Καστανιά 
Νικόλαου, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 72/2018) 
 
 

ΘΕΜΑ 7ο: Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Αγίας Παρασκευής, ημέρα Παρασκευή 
(Δήμος Αγίας Παρασκευής) της Γ΄ Αθηνών. 

 
                                                                                                             (αποσύρθηκε) 
 
 

ΘΕΜΑ 8ο: Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Νέο Ψυχικό του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού 
(Δ΄ Αθηνών). 

 
                                                                                                             (αποσύρθηκε) 
 
 

ΘΕΜΑ 9ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
υφιστάμενου Κομβικού Σταθμού κινητής τηλεφωνίας της WIND ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. και στην από κοινού χρήση με την εταιρεία 
VODAFONE, με κωδική ονομασία θέσης «MSC ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 1200099» επί της 
εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας και Βασ. Αλεξάνδρου, Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας, 
Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:  
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε υπέρ της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου Κομβικού Σταθμού κινητής 
τηλεφωνίας της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. και στην από κοινού 
χρήση με την εταιρεία VODAFONE, με κωδική ονομασία θέσης «MSC 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 1200099» επί της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας και Βασ. 
Αλεξάνδρου, Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας, Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, 
Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, 
σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που αναφέρονται στην εν λόγω 
απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 73/2018) 
 
 

ΘΕΜΑ 10ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση 
του έργου: «Βυθοκόρηση και επισκευή κρηπιδωμάτων λιμένα Αγίου Νικολάου 
Πόρτο Ράφτη», προεκτιμώμενης αμοιβής 21.500,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε υπέρ της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση του έργου: «Βυθοκόρηση και επισκευή 
κρηπιδωμάτων λιμένα Αγίου Νικολάου Πόρτο Ράφτη», προεκτιμώμενης αμοιβής 
21.500,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τους όρους και τα τεχνικά έργα και 
μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται, όπως 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 74/2018) 
 
 
 
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 10η συνεδρίασή του, στις 08/3/2018, των Περιφερειακών Συμβούλων που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 75/2018) 
 
 
Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου αναρτώνται στο site της Περιφέρειας 
Αττικής http://www.patt.gov.gr. 
 
                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                            ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 
 
                                                                    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ   


