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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην 21η συνεδρίασή του (εξ αναβολής), την 
Τετάρτη, 09/10/2019, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), 
συζήτησε τα παρακάτω θέματα που έλαβαν αριθμούς αποφάσεων 233 έως 251 
έτους 2019:   
 

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση – Ενημέρωση αναφορικά με τις διαδικασίες καθαρισμού, 
συντήρησης και έργων διευθέτησης ρεμάτων. 

 
                                                                                                                 (συζήτηση) 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση – ενημέρωση για τα δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. της Περιφέρειας 
Αττικής. 
 
                                                                                                                  (συζήτηση) 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής που θα 
συμμετέχουν στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Αττικής (άρθρο 28 Ν.4497/2017 
ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής εξέλεξε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή 
Λαϊκών Αγορών Αττικής (άρθρο 28 Ν.4497/2017 ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2017 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει), ως εξής : 
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Τακτικά μέλη 
Αγγελόπουλος Γεώργιος  
Αγγελοπούλου Μαρία 
Βλάχου Γεωργία 
Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Μπαρμπαγιάννη – Αδαμοπούλου 
Ευγενία 
Κοροβέσης Στυλιανός 
 

Αναπληρωματικά μέλη  
Αλεβίζος Παναγιώτης 
Βοϊδονικόλας Σταύρος 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Κοσμίδη Ευρώπη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
 
 

                                                                                         (αρ. απόφασης 233/2019) 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.)» για τη: «Μελέτη ενεργειακής 
αναβάθμισης και ανακατασκευής Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Αθηνών». 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε : 
A) Την έγκριση της σύναψης και των όρων του σχεδίου της τροποποίησης της 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής για τη: «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης και 
ανακατασκευής Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Αθηνών» με την προσθήκη στο 
άρθρο 6 της παραγράφου: «Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής 
σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς 
αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της 
χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του 
φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι 
είκοσι τέσσερις (24) μήνες σύμφωνα με τα παραπάνω» και 
B) Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 12/10/2017 υπογεγραμμένης 
προγραμματικής σύμβασης, η οποία λήγει στις 12-10-2019, κατά είκοσι τέσσερις 
(24) μήνες ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 12/10/2021 με την αντίστοιχη 
τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος-Παράρτημα Ι αυτής,  σύμφωνα με την εν 
λόγω απόφαση. 

     (αρ. απόφασης 234/2019) 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έτους 2019. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε την πρόσληψη προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έτους 2019, για την 
κάλυψη τριάντα έξι (36) θέσεων στην Περιφέρεια Αττικής και την κατανομή αυτών 
ανά Γενική Διεύθυνση και Αυτοτελή Διεύθυνση, κατά κατηγορία και ειδικότητα 
όπως αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 235/2019) 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για την εξαίρεση επιστημονικού συνεργάτη από τον 
περιορισμό άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος. 
Περίληψη απόφασης:  
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε την εξαίρεση του Επιστημονικού 
Συνεργάτη κ. Κορμά Γεώργιου του Νικολάου από τον περιορισμό της παρ. 8 του 
άρθρου 243 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, προκειμένου να ασκεί ελευθέριο 
επάγγελμα παράλληλα με τα καθήκοντα του Επιστημονικού Συνεργάτη, σύμφωνα 
με την εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 236/2019) 
 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Ένταξη της Περιφέρειας Αττικής ως μέλος στο Ελληνικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network). Όροι και 
προϋποθέσεις, Έγκριση Καταστατικού, Ορισμός Εκπροσώπων. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε : 
1. Tην ένταξη της Περιφέρειας Αττικής στο Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) (WHO Hellenic Healthy Cities 
Network). 

2. Όρισε ως Πολιτικό Εκπρόσωπο τον Περιφερειάρχη. 
3. Να οριστεί Συντονιστής (μόνιμο υπάλληλο ή συνεργάτη) και Συντονιστική 

Επιτροπή για το Πρόγραμμα αποτελούμενη από πολιτικούς υπεύθυνους και 
Δ/ντές των Υπηρεσιών Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Περιβάλλοντος, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα θα 
καθορισθούν με μεταγενέστερη πρόταση του Περιφερειάρχη. 

4. Ετήσια εισφορά στο Δίκτυο ύψους 37.400 ευρώ, όπως προκύπτει από το 
νόμιμο πληθυσμό της Περιφέρειας Αττικής 3.694.979 κάτοικοι (απογραφή 
2011) σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού. 

5. Για το έτος 2019 ειδικά, προβλέπεται ποσοστιαία καταβολή σύμφωνα με το 
χρονικό διάστημα συμμετοχής στο Δίκτυο (3 μήνες) σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 4 του Καταστατικού, δηλαδή 9.350 ευρώ. 
 

                                                                                          (αρ. απόφασης 237/2019) 
 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του 
έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στην Κάτω Ελευσίνα» του Δήμου 
Ελευσίνας. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τις προσωρινές κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στην 
Κάτω Ελευσίνα» του Δήμου Ελευσίνας, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 238/2019) 
 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός εκπροσώπου Περιφέρειας Αττικής στη Γενική Συνέλευση 
Μετόχων της υπό εκκαθάριση «ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» με θέμα την έγκριση ισολογισμού εκκαθάρισης και το πέρας 
αυτής. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής όρισε ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής  
στην Γενική Συνέλευση των μετόχων  (Περιφέρεια και Δήμο Παλλήνης) της 
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εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & δτ 
ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΑΕΠΑ τον  κ Αθανάσιο Αυγερινό,  Αντιπεριφερειάρχη 
Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 239/2019) 
 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού έως 20.000,00 € (συν 
Φ.Π.Α.) για συμβουλευτικές υπηρεσίες σύνταξης οδικού χάρτη για τη σύσταση 
Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας της Περιφέρειας Αττικής και υποστήριξη των 
απαιτούμενων ενεργειών. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα για την εκπόνηση, 
σύνταξη ενός αναλυτικού πλάνου απαιτούμενων ενεργειών με τίτλο «Οδικός 
Χάρτης για τη σύσταση Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας της Περιφέρειας 
Αττικής και υποστήριξη των απαιτούμενων ενεργειών», δαπάνης ποσού έως 
20.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την εν λόγω 
απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 240/2019) 
 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε Κοινές 
Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων Περιφέρειας Αττικής. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής όρισε νέους εκπροσώπους του για τη 
συμμετοχή τους ως τακτικά ή/και αναπληρωματικά μέλη στις Κοινές Επιτροπές 
Παρακολούθησης των αναφερομένων, στην εν λόγω απόφαση, προγραμματικών 
συμβάσεων. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 241/2019) 
 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Αττικής στα Κέντρα Πρόληψης 
κατά των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας (ΚΕ.Π.Ε.Ν.). 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής όρισε τους εκπροσώπους του στα Κέντρα 
Πρόληψης κατά των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας 
(ΚΕ.Π.Ε.Ν.), όπως αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 242/2019) 
 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση του Συμβουλίου 
Μητροπολιτικού Σχεδιασμού. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής όρισε ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής 
και τακτικό μέλος στη Συγκρότηση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, 
τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Κατσιγιάννη - Εντεταλμένο Σύμβουλο 
Χωρικού Σχεδιασμού και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, αναπληρούμενο 
από την Περιφερειακή Σύμβουλο  κ. Φωτεινή Δαλιάνη – Εντεταλμένη Σύμβουλο 
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Διεθνών Θεμάτων και Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Δικτύων, σύμφωνα με την εν 
λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 243/2019) 
 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής όρισε ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής 
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 –
Ελευσίνας, τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Γεωργόπουλο Γεώργιο. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 244/2019) 
 
 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών στους Δήμους 
χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής για το Β΄ εξάμηνο του 2018 και το 
Α΄ εξάμηνο του 2019. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε την απόδοση και την κατανομή του 
συνολικού ποσού των 2.806.214,51€, προς τους δικαιούχους Δήμους της 
Περιφέρειας Αττικής, ως ανταποδοτικό τέλος για την λειτουργία των λαϊκών 
αγορών στους χώρους τους για το Β΄ εξάμηνο του 2018 και το Α΄ εξάμηνο του 
2019, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 245/2019) 
 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή στελεχών Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής στο συνέδριο «SafeCorfu2019: 6ο Διεθνές 
Συνέδριο για την Πολιτική Προστασία και τις νέες Τεχνολογίες» που θα 
πραγματοποιηθεί από 06/11 έως 09/11/2019 στην Κέρκυρα. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα για τη συμμετοχή της 
Περιφερειακής Συμβούλου κ. Αβραμοπούλου Ελένης και της κ. Ασπασίας 
Καραμάνου, υπαλλήλου της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, στο 
συνέδριο «SafeCorfu 2019: 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτική Προστασία και τις 
νέες Τεχνολογίες», που θα πραγματοποιηθεί από 06-11-2019 έως 09-11-2019 
στην Κέρκυρα, με υπολογιζόμενη δαπάνη μέχρι του ποσού των 900€, μέσω ΧΕΠ, 
σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 246/2019) 
 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση σκοπιμότητας διοργάνωσης εκδήλωσης με αφορμή την 
παγκόσμια ημέρα της τρίτης ηλικίας. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα διοργάνωσης και 
πραγματοποίησης μουσικής εκδήλωσης, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της 
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τρίτης ηλικίας, εντός του Οκτωβρίου 2019, στον αύλειο χώρο του Γηροκομείου 
Πειραιά, με δαπάνη ποσού 5.500,00 € (πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) (πλέον 
του Φ.Π.Α. και των πνευματικών δικαιωμάτων), σύμφωνα με την εν λόγω 
απόφαση. 
                                                                                          (αρ. απόφασης 247/2019) 
 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
έργου «Επικαιροποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 
Εγκατάσταση Λυμάτων και Βοθρολυμάτων του Δήμου Αγκιστρίου». 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε υπέρ της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Επικαιροποίηση Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Εγκατάσταση Λυμάτων και Βοθρολυμάτων 
του Δήμου Αγκιστρίου», σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους, τα τεχνικά 
έργα και τα μέτρα αντιρρύπανσης που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 248/2019) 
 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός αιρετού εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής στην 
Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/1994) όπως ισχύει. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής όρισε ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής 
και τακτικό μέλος στην Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.2218/1994 (ΦΕΚ 
90/Α΄/1994) όπως ισχύει, τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Χρήστο Θεοδωρόπουλο, 
αναπληρούμενο από τον Περιφερειακό Σύμβουλο  κ. Θεόδωρο Σχινά, σύμφωνα με 
την εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 249/2019) 
 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση σκοπιμότητας διοργάνωσης συναυλίας με τίτλο «Εμπρός της 
Ελλάδος παιδιά», στις 27 Οκτωβρίου 2019, στο Πεδίο του Άρεως, εν όψει του του 
εορτασμού της εθνικής επετείου του έπους 1940-1944. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα διοργάνωσης 
συναυλίας με τίτλο «Εμπρός της Ελλάδος παιδιά», στις 27 Οκτωβρίου 2019, στο 
Πεδίο του Άρεως, εν όψει του του εορτασμού της εθνικής επετείου του έπους 
1940-1944, με δαπάνη ποσού 2.700€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την εν 
λόγω απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 250/2019) 
 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
υφιστάμενης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ετήσιας δυναμικότητας 437,5 
τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 35 στρεμμάτων της 
εταιρείας «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.», που αφορά μετεγκατάσταση αυτής 
από τη θέση εξωτερικά του όρμου Μπίστι στη θέση δυτικά χερσονήσου Μπίστι, 
νήσου Πόρου, Δήμου Πόρου, Π.Ε. Νήσων. (ΠΕΤ: 1904087713). 
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Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε αρνητικά επί της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης πλωτής μονάδας 
υδατοκαλλιέργειας ετήσιας δυναμικότητας 437,5 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών 
ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 35 στρεμμάτων της εταιρείας «Ιχθυοτροφεία Σελόντα 
Α.Ε.Γ.Ε.», που αφορά μετεγκατάσταση αυτής από τη θέση εξωτερικά του όρμου 
Μπίστι στη θέση δυτικά χερσονήσου Μπίστι, νήσου Πόρου, Δήμου Πόρου, Π.Ε. 
Νήσων. (ΠΕΤ: 1904087713),  για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω 
απόφαση. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 251/2019) 
 
 
Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου αναρτώνται στο site της Περιφέρειας 
Αττικής http://www.patt.gov.gr. 
 

 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

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

