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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,      07-12-2018    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ        
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας                      Αρ. πρωτ. οικ.246555  
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 39ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην 39η συνεδρίασή του, την Πέμπτη,  
06/12/2018, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), συζήτησε τα 
παρακάτω θέματα που έλαβαν αριθμούς αποφάσεων 351 έως 363 έτους 2018:   
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης 
πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του «Οργανισμού 
Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων», «Τεχνόπολις ΑΕ ΟΤΑ» και 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Επαναλειτουργία του ιστορικού 
θεάτρου ΟΛΥΜΠΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού 992.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους σχεδίου 
της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής, του «Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων», 
«Τεχνόπολις ΑΕ ΟΤΑ» και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο 
«Επαναλειτουργία του ιστορικού θεάτρου ΟΛΥΜΠΙΑ», συνολικού 
προϋπολογισμού 992.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την 
εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 351/2018) 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αναδιαμόρφωση τμήματος χώρων των 
χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης», συνολικού 
προϋπολογισμού 329.658,53 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής : 
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Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, για 
την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αναδιαμόρφωση τμήματος χώρων των 
χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης», συνολικού 
προϋπολογισμού 329.658,53 € (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. Χρυσικό Φώτιο ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του 
την Αντιπεριφερειάρχη κ. Αποστολάκη Ευαγγελία. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 352/2018) 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου – Χολαργού για την υλοποίηση 
του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Χολαργού επί της οδού Καραϊσκάκη 
της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού» συνολικού προϋπολογισμού 1.922.500,00 € 
(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 Παπάγου – Χολαργού, για την 
υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Χολαργού επί της οδού 
Καραϊσκάκη της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού» συνολικού προϋπολογισμού 
1.922.500,00 € (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. Γαβρά Παναγιώτη ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του 
την Αντιπεριφερειάρχη κ. Αποστολάκη Ευαγγελία και την Περιφερειακή Σύμβουλο 
κ. Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της 
τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Δανάκο Χριστόφορο. 
 
                                                                                         (αρ. απόφασης 353/2018) 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαραθώνα για την υλοποίηση του έργου με 
τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Μαραθώνα», 
συνολικού προϋπολογισμού 663.000,00 € (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 Μαραθώνα, για την υλοποίηση του 
έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση στο Δημοτικό Κολυμβητήριο 
Μαραθώνα», συνολικού προϋπολογισμού 663.000,00 € (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. Πάντζα Σπυρίδωνα  ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά 
του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη) και τον 
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Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Πελέκη Ζαχαρία ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του 
τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Μοίρα Ιωάννη. 
                                                                             
                                                                                          (αρ. απόφασης 354/2018) 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη για το έργο με 
τίτλο «Ανάπλαση νότιου τμήματος καταργημένου νεκροταφείου Νεαπόλεως 
Νίκαιας και παρακείμενου αλσυλλίου Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη» συνολικού 
προϋπολογισμού 848.000,00 € (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 Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη, για το 
έργο με τίτλο «Ανάπλαση νότιου τμήματος καταργημένου νεκροταφείου 
Νεαπόλεως Νίκαιας και παρακείμενου αλσυλλίου Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», 
συνολικού προϋπολογισμού 848.000,00 € (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, την Περιφερειακή 
Σύμβουλο κ. Λάσκαρη – Κρασοπούλου Βασιλική ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με 
αναπληρώτριά της την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Μεταξά Ειρήνη και τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Μοίρα Ιωάννη ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του 
τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Πελέκη Ζαχαρία. 
 
                                                                                         (αρ. απόφασης 355/2018) 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νίκαιας 
– Αγ. Ιωάννη Ρέντη για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού 
σταθμού επί των οδών Π. Ράλλη – Κομνηνών – Αχιλλέως στη Νίκαια». 
Περίληψη απόφασης:  
Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους σχεδίου της τροποποίησης-παράτασης της 
προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νίκαιας- 
Αγ. Ιωάννη Ρέντη, για το έργο με τίτλο «Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού 
επί των οδών Π. Ράλλη – Κομνηνών – Αχιλλέως στη Νίκαια», ούτως ώστε αυτή να 
λήγει στις 21/12/2019, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 356/2018) 
 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης 
της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου 
Περάματος για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή χλοοτάπητα 
γηπέδου ποδοσφαίρου Περάματος». 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους σχεδίου 
της τροποποίησης - παράτασης της από 21/12/2015 προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος, για το έργο με τίτλο: 
«Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Περάματος», ως προς τη 
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χρονική διάρκεια, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 21/12/2019, σύμφωνα με την εν 
λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 357/2018) 
 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του «Δικτύου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Ε. Πειραιά».  
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 456/2017 
απόφασή του (ορθή επανάληψη) και όρισε την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Πανταζή 
Σταματία (Ματίνα) ως τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά», σε αντικατάσταση του πρώην Περιφερειακού Συμβούλου κ. 
Γάκη Αντωνίου, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.  
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 358/2018) 
 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση λήψης μέτρων Σήμανσης και Εξασφάλισης Κυκλοφορίας Λ. 
Τραπεζούντος και Λ. Μαραθώνος κατά την κατασκευή του έργου «Κατασκευή 
δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτηση ρέματος ‘Βρυσάκι’ για την αντιπλημμυρική 
προστασία της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου». 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη λήψη μέτρων σήμανσης και 
εξασφάλισης κυκλοφορίας Λ. Τραπεζούντος και Λ. Μαραθώνος, κατά την 
κατασκευή του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτηση 
ρέματος ‘Βρυσάκι’ για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου», 
σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 359/2018) 
 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την οικονομική συμμετοχή της 
Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στα Κέντρα Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα και τη δαπάνη για την 
οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στα Κέντρα Πρόληψης 
κατά των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας για το έτος 
2018, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 360/2018) 
 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Αντικατάσταση μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 
Προγραμματικής Σύμβασης. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 82/2017 
απόφασή του και όρισε την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Πανταζή Σταματία (Ματίνα) 
ως Πρόεδρο-τακτικό μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
προγραμματικής σύμβασης για το έργο : «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός πάρκου 
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κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Αγ. Δημητρίου», σε αντικατάσταση του πρώην 
Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γάκη Αντωνίου. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 361/2018) 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΕΗΔ: Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους διωκόμενους 
κατοίκους του Ωρωπού για τη συμμετοχή τους σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 
09-02-2014 στον κόμβο-διόδια Μαλακάσας στο πλαίσιο του κινήματος ενάντια στα 
διόδια.  
Περίληψη απόφασης:    
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε την έκδοση του κάτωθι 
ψηφίσματος :  
«Για μια ακόμη φορά οι κάτοικοι του δήμου Ωρωπού, που από το 2009  βγήκαν  
στους δρόμους, για να εμποδίσουν την εγκατάσταση των νέων διοδίων στα όρια 
του Δήμου τους και την κατάργηση των συμβάσεων που τα επέβαλλαν, σύρονται 
με βαριές κατηγορίες στα δικαστήρια. 
Δεκάδες πολίτες μέχρι σήμερα έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια. 
Τις ημέρες αυτές καλούνται  κατηγορούμενοι 138 κάτοικοι του Δήμου Ωρωπού για 
τη συμμετοχή τους σε προγραμματισμένη συγκέντρωση, καλεσμένη από το Δήμο 
Ωρωπού, καθώς και τους συλλόγους και φορείς της περιοχής στις 9/2/2014 στον 
κόμβο - διόδια Μαλακάσας, για να διαμαρτυρηθούν για την ύπαρξη οκτώ σταθμών 
διοδίων στα όρια του Δήμου τους, για τις διώξεις και την ποινικοποίηση των 
αγώνων τους. 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής εκφράζει τη συμπαράσταση του στους 
διωκόμενους πολίτες και για μια ακόμη φορά, απαιτεί να σταματήσουν όλες οι 
ποινικές και οικονομικές διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον πολιτών και αιρετών, 
που συμμετείχαν στα κινήματα ενάντια στα διόδια. 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής εμμένει στην απόφαση του (144/2017) που 
είχε ληφθεί την 25.04.2017 κατά τη διάρκεια σχετικής συζήτησης με θέμα: “Διόδια 
στο Οδικό Δίκτυο χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής”. 

• «Λέμε ‘όχι’ στην τοποθέτηση νέων πλευρικών διοδίων στους κόμβους 
Βαρυμπόμπης και Αγ. Στεφάνου και εντός του αστικού ιστού της Περιφέρειας 
Αττικής. 

      Το περιαστικό τμήμα της Εθνικής οδού από Μεταμόρφωση έως Αφίδνες να 
παραμείνει ελεύθερο από διόδια. 

• Πάγιο αίτημά μας είναι η απομάκρυνση των ήδη εγκατεστημένων διοδίων εντός 
του Νομού Αττικής, καθώς η μη ύπαρξη ασφαλούς και ολοκληρωμένου δικτύου 
παραδρόμων καθιστά τη χρήση των εθνικών οδών υποχρεωτική για τις αστικές 
μετακινήσεις των κατοίκων και εργαζομένων της Αττικής.  

• Η εφαρμογή συστήματος αναλογικής χιλιομετρικής χρέωσης όχι μόνο στην 
Εθνική αλλά και την Αττική οδό, οφείλει να είναι στην κατεύθυνση της δραστικής 
μείωσης των τελών   διοδίων. 

• Να ενεργοποιηθεί η προβλεπόμενη από το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας 
διάνοιξη της Λεωφόρου Κύμης από τα Βόρεια προάστια μέχρι την Εθνική οδό 
και να μπει το έργο σε προτεραιότητα αντί άλλων αναπλάσεων χωρίς νέες 
επιβαρύνσεις για τους πολίτες. 

• Άμεση απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων των κατοίκων και 
των εργαζομένων των όμορων σε σταθμούς διοδίων περιοχών, που αφορούν 
σε τοπικές καθημερινές μετακινήσεις, καθώς και των ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων. 



 6 

• Οριστική παύση των διώξεων των πολιτών που συμμετείχαν σε κινήματα κατά 
των διοδίων». 

Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει στην άμεση επίλυση των παραπάνω 
αιτημάτων.» 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 362/2018) 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο 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 39η συνεδρίασή του, στις 06-12-2018, των Περιφερειακών Συμβούλων που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 363/2018) 
 
 

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/

