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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,     28-9-2018 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ        
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας                      Αρ. πρωτ. οικ. 187136 
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 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην 30η συνεδρίασή του, την Πέμπτη,  
27/9/2018, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), συζήτησε τα 
παρακάτω θέματα που έλαβαν αριθμούς αποφάσεων 258 έως 265 έτους 2018:   
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 
2018. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε το Αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο 
Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2018, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 258/2018) 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιώς για την κατασκευή του έργου με 
τίτλο: «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου ακτής Κουμουνδούρου (Μικρολίμανο)» 
συνολικού προϋπολογισμού 5.700.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.).  

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής : 
Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης, 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιώς, για την κατασκευή του 
έργου με τίτλο: «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου ακτής Κουμουνδούρου 
(Μικρολίμανο)», συνολικού προϋπολογισμού 5.700.000,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.), 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. Αλεβιζόπουλο Γεώργιο ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά 
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του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Λαμπρίδου Μαρία και τον Περιφερειακό 
Σύμβουλο κ. Μοίρα Ιωάννη ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Περιφερειακό 
Σύμβουλο κ. Πελέκη Ζαχαρία. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 259/2018) 
 
 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: 
«Μετασκευή υφιστάμενου κτιρίου σε παιδικό σταθμό στο Πάρκο Φοινίκων του 
Δήμου Ιλίου», συνολικού προϋπολογισμού 598.150,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής : 
Α) Ενέκρινε τους όρους σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: 
«Μετασκευή υφιστάμενου κτιρίου σε παιδικό σταθμό στο Πάρκο Φοινίκων του 
Δήμου Ιλίου», συνολικού προϋπολογισμού 598.150,00 € (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. Κορδή Νεκτάριο ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του 
την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Στεφανοπούλου Αναστασία και τον Περιφερειακό 
Σύμβουλο κ. Δανάκο Χριστόφορο ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την 
Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 260/2018) 
 
 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση όρων και σύναψης σχεδίου 2ης τροποποίησης – παράτασης 
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 του σχεδίου 
της 2ης τροποποίησης – παράτασης 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 μετά την 1η τροποποίησή της λήγει την 16/10/2018, ούτως 
ώστε αυτή να λήγει στις 06/04/2019, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 261/2018) 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Αντικατάσταση μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 
Προγραμματικών Συμβάσεων. 

Περίληψη απόφασης:  
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής όρισε την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. 
Σταυροπούλου Καλλιόπη ως αναπληρωματικό μέλος στις Κοινές Επιτροπές 
Παρακολούθησης των αναφερομένων στην εν λόγω απόφαση προγραμματικών 
συμβάσεων, σε αντικατάσταση της εκλιπούσης Περιφερειακής Συμβούλου  
Αστρινάκη – Τσίτσου Ελένης. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 262/2018) 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΕΗΔ: Ψήφισμα για τις κλήσεις σε απολογία αγωνιστών ενάντια στους 
πλειστηριασμούς. 
Περίληψη απόφασης:    
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε την έκδοση του κάτωθι 
ψηφίσματος :  
«1.Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής -σε συνέχεια και των προηγούμενων 
σχετικών ψηφισμάτων- καταδικάζει με τον πιο απερίφραστο τρόπο τις κλήσεις σε 
απολογία και τις σχεδιαζόμενες δίκες σε πρόσωπα του κινήματος που αγωνίζονται 
με συλλογικό τρόπο, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα των πολιτών στην κατοικία 
ενάντια στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς με πιο πρόσφατη και 
χαρακτηριστική περίπτωση την κλήση σε απολογία  του Γραμματέα της Λαϊκής 
Ενότητας κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη. 
2. Επαναλαμβάνει τη στήριξή του στο αίτημα προστασίας από κάθε διαδικασία 
πλειστηριασμού αποκλειστικά και μόνο σε ό,τι αφορά την πρώτη κατοικία 
μικρομεσαίων νοικοκυριών και ζητά την άμεση θεσμική κατοχύρωσή του, χωρίς 
χρονικούς περιορισμούς. 
3. Τέλος, επαναδιατυπώνει προς την Κυβέρνηση και τη Βουλή, την ανάγκη 
ικανοποίησης των αιτημάτων που κατέθεσε με την υπ’ αριθμ. 370/2016 απόφασή 
του, με έμφαση στην απαγόρευση πώλησης σχετικών δανειακών πακέτων σε 
funds.» 
                                                                                         (αρ. απόφασης 263/2018) 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο ΕΗΔ: Ψήφισμα σχετικά με το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου. 
Περίληψη απόφασης:    
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε την έκδοση του κάτωθι 
ψηφίσματος:  
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής καταδικάζει τον άγριο ξυλοδαρμό και το 
λιντσάρισμα του Ζακ Κωστόπουλου στο κέντρο της Αθήνας πριν λίγες μέρες, που 
οδήγησε στο θάνατό του. 
Καταδικάζει το φαινόμενο πύκνωσης της αυτοδικίας και της υπεράσπισης ή ακόμα 
και της ανοχή της στη δημόσια σφαίρα, που οδηγεί στην κοινωνική νομιμοποίησή 
της.  
Η απαξίωση της ανθρώπινης ζωής και η κανονικοποίηση αυτού του φαινομένου μας 
βρίσκει αντίθετους. 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια 
και στους οικείους του και απαιτεί την άμεση διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου 
του και την απόδοση ευθυνών σε κάθε κατεύθυνση.»  
  
                                                                                          (αρ. απόφασης 264/2018) 
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ΘΕΜΑ 3ο 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 30η συνεδρίασή του, στις 27-9-2018, των Περιφερειακών Συμβούλων που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 265/2018) 
 
 

Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου αναρτώνται στο site της Περιφέρειας 
Αττικής http://www.patt.gov.gr. 
 
                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                            ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
                                                                    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ   

http://www.patt.gov.gr/

