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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα,  23-01-2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              Αρ. πρωτ.: 61688 
Γραφείο Προέδρου   

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 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στη 2η συνεδρίασή του, την Τετάρτη, 22-01-
2020, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), συζήτησε τα 
παρακάτω θέματα που έλαβαν αριθμούς αποφάσεων 19 έως 29 έτους 2020:   
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης της 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου 
Καισαριανής, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Επεμβάσεις προς 
αποκατάσταση ασφάλειας αγωνιστικού χώρου σταδίου Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της 
τροποποίησης της από 20-9-2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Καισαριανής, για το έργο με τίτλο: «Επεμβάσεις 
προς αποκατάσταση ασφάλειας αγωνιστικού χώρου σταδίου Μ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ», ως προς την τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 3 
αυτής, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                            (αρ. απόφασης 19/2020) 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου, για την 
εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο 
με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις 
πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής», συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής : 
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Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου, για την 
εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο 
με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις 
πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής», συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 € 
(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. Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα) ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με 
αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Γρηγορίου Ηλία και την 
Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Βερελή Βασιλική (Βάσω) ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρώτριά της την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Κατρανίδου Αναστασία 
(Νατάσα). 
 

                                                                                         (αρ. απόφασης 20/2020) 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο:«Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού για το 
έργο: «Κατασκευή Κέντρου Κοινωνικών – Προνοιακών Υποδομών και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης & Πρόνοιας», αρχικού προϋπολογισμού 4.470.000,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)». 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της 
τροποποίησης της από 11-8-2014 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγ. Αναργύρων- Καματερού, για το έργο: 
«Κατασκευή Κέντρου Κοινωνικών – Προνοιακών Υποδομών και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης & Πρόνοιας», ως προς την 6η παράγραφο του άρθρου 4 αυτής, 
σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                            (αρ. απόφασης 21/2020) 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σύναψης και όρων της 2ης τροποποίησης προγραμματικής 
σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Λαυρεωτικής, και της Εταιρείας 
Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ) για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ 
ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ-ΑΚΕΛ “ΠΑΝΟΣ 
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ” ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ 
ΑΤΤΙΚΗΣ.  
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της 2ης 
τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου 
Λαυρεωτικής και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, για το έργο: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ-ΑΚΕΛ “ΠΑΝΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ” ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ», ως προς το άρθρο 8 αυτής, 
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και με παράταση της χρονικής της διάρκειας κατά (36) μήνες, ώστε αυτή να λήγει 
στις 26-01-2023, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 22/2020) 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση σκοπιμότητας, σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής 
σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης με τίτλο: «Οργάνωση Πολιτιστικών & 
Επιστημονικών Δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά», μεταξύ του Υπουργείου 
Πολιτισμού-Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Πειραιά  και του 
Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά, συνολικού 
προϋπολογισμού 3.200.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%)». 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής : 
Α) Ενέκρινε τη σκοπιμότητα της σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής 
ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού-Αθλητισμού, της Περιφέρειας 
Αττικής, του Δήμου Πειραιά  και του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & 
Νεολαίας Δήμου Πειραιά, με τίτλο: «Οργάνωση Πολιτιστικών & Επιστημονικών 
Δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά». 
Β) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης 
πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού-Αθλητισμού, της 
Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Πειραιά  και του Οργανισμού Πολιτισμού 
Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά, με τίτλο: «Οργάνωση Πολιτιστικών & 
Επιστημονικών Δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά», σύμφωνα με την εν 
λόγω απόφαση. 
Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, την 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Αντωνάκου Σταυρούλα ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά 
της την Αντιπεριφερειάρχη κ. Δουνδουλάκη Ελένη και τον Περιφερειακό Σύμβουλο 
κ. Αλεβιζόπουλο Γεώργιο ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την 
Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα). 
 

                                                                         (αρ. απόφασης 23/2020) 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση σκοπιμότητας για τη συνδιοργάνωση αθλητικών και 
πολιτιστικών δράσεων μαθητών Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά 
(ΠειραιΑθλητισμός 2020)». 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα υλοποίησης του 
προγράμματος «Συνδιοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων μαθητών Α΄ 
βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (ΠειραιΑθλητισμός 2020)», 
προϋπολογισμού 11.000 € (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την 
εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                              (αρ. απόφασης 24/2020) 
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ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης συνδιοργάνωσης με το Κέντρο 
Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν του 3ου σπουδαστικού 
φεστιβάλ χορού με τίτλο "DanceSchool Ways"». 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα για τη 
συνδιοργάνωση, με το Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν, 
του 3ου σπουδαστικού φεστιβάλ χορού με τίτλο «DanceSchool Ways», δαπάνης  
ποσού 16.500€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την εν λόγω 
απόφαση. 
 
                                                                                            (αρ. απόφασης 25/2020) 
 
 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση σκοπιμότητας για τη συνδιοργάνωση με το Δήμο Κηφισιάς 
του 3ου Διεθνούς Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ηνωμένων Εθνών MSKUN 2020». 
 

                  (αποσύρθηκε) 
 

 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση λήψης μέτρων σήμανσης και εξασφάλισης κυκλοφορίας 
σύμφωνα με τη μελέτη : «Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων λόγω αποκλεισμού 
της Λ. Ποσειδώνος στο ύψος της Βουλιαγμένης λόγω έργων αποχέτευσης» στα 
πλαίσια κατασκευής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ”».  
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη λήψη μέτρων σήμανσης και 
εξασφάλισης κυκλοφορίας, με βάση τη μελέτη: «Μελέτη Κυκλοφοριακών 
Ρυθμίσεων λόγω αποκλεισμού της Λ. Ποσειδώνος στο ύψος της Βουλιαγμένης 
λόγω έργων αποχέτευσης» στα πλαίσια κατασκευής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ”», 
σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 

                                                                                 (αρ. απόφασης 26/2020) 
 

 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας επί των 

οδών Φωκών και Πατριάρχου Κωνσταντίνου στην Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο 
κατασκευής του έργου «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου 
Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας».  

Περίληψη απόφασης: 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη λήψη προσωρινών μέτρων 
ρύθμισης κυκλοφορίας επί των οδών Φωκών και Πατριάρχου Κωνσταντίνου, στην 
Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Υπογειοποίηση τμήματος 
της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. 
Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας», σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                            (αρ. απόφασης 27/2020) 
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ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί 
των οδών αρμοδιότητας της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
(Δ.ΔΙ.Μ.Υ.) της Περιφέρειας Αττικής για το έργο: «Άρση επικινδυνότητας και 
αντιμετώπιση αστοχιών στο οδόστρωμα οδών αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ.». 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη λήψη προσωρινών μέτρων 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί των οδών αρμοδιότητας της Δ/νσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.ΔΙ.Μ.Υ.) της Περιφέρειας Αττικής για το έργο: 
«Άρση επικινδυνότητας και αντιμετώπιση αστοχιών στο οδόστρωμα οδών 
αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ.», σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                           (αρ. απόφασης 28/2020) 
 
 
ΘΕΜΑ 12ο: «Γνωμοδότηση σχετικά με: 
α) τον χαρακτηρισμό ως επαρχιακό οδικό δίκτυο των νέων κατασκευασμένων, 
στα πλαίσια κατασκευής του ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής  
β) τη συντήρηση των προαναφερθέντων προς χαρακτηρισμό οδικών τμημάτων 
από την αρμόδια Υπηρεσία συντήρησής της, ήτοι τη Δ/νση Τεχνικών Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής». 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε υπέρ: α) του χαρακτηρισμού ως 
επαρχιακό οδικό δίκτυο των νέων κατασκευασμένων, στα πλαίσια κατασκευής του 
ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής και β) της συντήρησης των προαναφερθέντων 
προς χαρακτηρισμό οδικών τμημάτων από την αρμόδια Υπηρεσία συντήρησής της, 
ήτοι τη Δ/νση Τεχνικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής», σύμφωνα με την εν λόγω 
απόφαση. 

 
                                                                                          (αρ. απόφασης 29/2020) 
 
 
Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου αναρτώνται στο site της Περιφέρειας 
Αττικής http://www.patt.gov.gr. 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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