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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 34ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στην 34η συνεδρίασή του την Τρίτη
10/11/2015 που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, ΠαπάγουΧολαργού) συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµό απόφασης 317
έως 328 έτους 2015:
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού Β’ τριµήνου
2015.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του
προϋπολογισµού Β΄ τριµήνου 2015 (από 1/4/2015 έως 30/6/2015), σύµφωνα
µε την εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 317/2015)
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού Γ’ τριµήνου
2015.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του
προϋπολογισµού Γ΄ τριµήνου 2015 (από 1/7/2015 έως 30/9/2015), σύµφωνα
µε την εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 318/2015)
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για την ετήσια συντήρηση και
επισκευή των κλιµατιστικών µηχανηµάτων και των ανελκυστήρων των κτιρίων
όπου στεγάζονται οι επιτελικές ∆/νσεις της Περιφέρειας Αττικής και οι ∆/νσεις
της Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, συνολικού ποσού 60.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής :
Α) Ενέκρινε τη σκοπιµότητα και τη δαπάνη ποσού 60.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ) για την ετήσια συντήρηση και επισκευή των κλιµατιστικών µηχανηµάτων και των ανελκυστήρων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι επιτελικές
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∆/νσεις της Περιφέρειας Αττικής και οι ∆/νσεις της Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών.
Β) Η διαγωνιστική διαδικασία να γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί προµηθειών του δηµοσίου διατάξεις.
(αρ. απόφασης 319/2015)
ο

ΘΕΜΑ 4 : Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για τις εργασίες καταπολέµησης των κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής για τα έτη 2016-2017, συνολικού
ποσού 1.680.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής :
Α) Ενέκρινε τη σκοπιµότητα για τις εργασίες καταπολέµησης κουνουπιών, για
τα έτη 2016-2017, συνολικής δαπάνης 1.680.000€ (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.) για την Περιφέρεια Αττικής.
Πιο αναλυτικά
• Για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, δαπάνη 315.000€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για την Περιφέρεια Αττικής ανά έτος, δηλαδή συνολικά για 2 έτη 630.000€
• Για την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, δαπάνη
30.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για την Περιφέρεια Αττικής ανά
έτος, δηλαδή συνολικά για 2 έτη 60.000€
• Για την Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τοµέα Αθηνών, δαπάνη 30.000€
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για την Περιφέρεια Αττικής ανά έτος, δηλαδή
συνολικά για 2 έτη 60.000€
• Για την Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικού Τοµέα Αθηνών, δαπάνη 30.000€
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για την Περιφέρεια Αττικής ανά έτος, δηλαδή
συνολικά για 2 έτη 60.000€
• Για την Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τοµέα Αθηνών, δαπάνη 30.000€
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για την Περιφέρεια Αττικής ανά έτος, δηλαδή
συνολικά για 2 έτη 60.000€
• Για την Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής, δαπάνη 60.000€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για την Περιφέρεια Αττικής ανά έτος, δηλαδή συνολικά για 2 έτη 120.000€
• Για την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, δαπάνη 40.000€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για την Περιφέρεια Αττικής ανά έτος, δηλαδή συνολικά για 2
έτη 80.000€.
• Για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, δαπάνη 305.000€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για την Περιφέρεια Αττικής ανά έτος, δηλαδή συνολικά για 2
έτη 610.000€.
Β) Η διαγωνιστική διαδικασία να γίνει µε τις ισχύουσες περί προµηθειών του
δηµοσίου διατάξεις.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής έτους
2015, ανά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 97780100101.
(αρ.απόφασης 320/2015)
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ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης για την σκοπιµότητα συµµετοχής της Περιφέρειας
Αττικής, ως εταίρου, στην αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία του ∆ήµου Αθηναίων «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής
Υγείας “Αθηνά Υγεία”».
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε :
Α) τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος, στην αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία Κέντρα Πρόληψης του ∆ήµου Αθηναίων «Αθηνά Υγεία».
Β) τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στα ετήσια λειτουργικά έξοδα της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας, µε το ποσό των 30.000 ευρώ (πλέον
Φ.Π.Α.).
Γ) όρισε ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής στη Γενική Συνέλευση της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας, την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Αναλογίδου
Μαρία - Καλλιόπη, µε αναπληρώτριά της την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, µε την προϋπόθεση ότι οι ως άνω εκπρόσωποι θα οριστούν ως µέλη του ∆.Σ. του κέντρου.
(αρ.απόφασης 321/2015)
ο

ΘΕΜΑ 6 : Ενηµέρωση για την υλοποίηση υπερτοπικού προγράµµατος πρόληψης και προαγωγής της υγείας σε µαθητικό πληθυσµό Α/βάθµιας και
Β/βάθµιας Εκπαίδευσης της Αττικής.
(ενηµέρωση)
ο

ΘΕΜΑ 7 : Έγκριση σύναψης και όρων Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ΤΕΙ Αθήνας για την υλοποίηση του υποπρογράµµατος «Ορθολογικής διαχείρισης των διατροφικών επιλογών σε µαθητές
Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης», συνολικού προϋπολογισµού 20.000
(πλέον ΦΠΑ) στο πλαίσιο του συνολικού υπερτοπικού προγράµµατος πρόληψης και την προαγωγή της υγείας σε µαθητικό πληθυσµό σχολείων της Αττικής.
Περίληψη απόφασης:
α) Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΤΕΙ Αθήνας
για την υλοποίηση του υποπρογράµµατος «Ορθολογικής διαχείρισης των διατροφικών επιλογών σε µαθητές Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης», συνολικού προϋπολογισµού 20.000 (πλέον Φ.Π.Α.) στο πλαίσιο του συνολικού υπερτοπικού προγράµµατος πρόληψης και την προαγωγή της υγείας σε µαθητικό πληθυσµό σχολείων της Αττικής , σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση.
β) όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Λαµπρίδου Μαρία ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά της την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Βρύνα Φωτεινή.
(αρ.απόφασης 322/2015)
ο

ΘΕΜΑ 8 : Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης ποσού 5.000 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για την υλοποίηση του υποπρογράµµατος των δράσεων
πρόληψης και έγκαιρης παρέµβασης σε σχολεία της Αττικής από το ΚΕΘΕΑ
στο πλαίσιο του συνολικού υπερτοπικού προγράµµατος πρόληψης και την
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προαγωγή της υγείας σε µαθητικό πληθυσµό σχολείων της Αττικής.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα και τη δαπάνη
ποσού 5.000 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για την υλοποίηση του υποπρογράµµατος των δράσεων πρόληψης και έγκαιρης παρέµβασης σε σχολεία της Αττικής από το ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο του συνολικού υπερτοπικού προγράµµατος πρόληψης και την προαγωγή της υγείας σε µαθητικό πληθυσµό
σχολείων της Αττικής, σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση.
(αρ.απόφασης 323/2015)
ο

ΘΕΜΑ 9 : Ορισµός νέων µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε
τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης του έργου: «Κατασκευή σποραδικών τροποποιήσεων
στο δίκτυο αποχέτευσης και των συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρυσοστόµου Σµύρνης και Μακρυγιάννη της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοσχάτου του ∆ήµου
Μοσχάτου-Ταύρου».
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής όρισε ως νέα µέλη του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραµµατικής σύµβασης του έργου «Κατασκευή
σποραδικών τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης και των συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρυσοστόµου Σµύρνης και Μακρυγιάννη της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοσχάτου του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου» , την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Νερούτσου Μαρία ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος µε αναπληρωτή της τον
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ευσταθιάδη Μιλτιάδη και την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Μεθυµάκη Άννα ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή της τον Περιφερειακό
Σύµβουλο κ. Καστανιά Νικόλαο.
(αρ.απόφασης 324/2015)
ο

ΘΕΜΑ 10 : Έγκριση όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου Πολιτισµού & Αθλητισµού του ∆ήµου Ζωγράφου για το έργο: «Αποκατάσταση κατασκευαστικών
προβληµάτων
Ιλισίου
Κολυµβητηρίου»,
συνολικού
προϋπολογισµού
600.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής :
α)ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ
της Περιφέρειας και του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου Πολιτισµού &
Αθλητισµού του ∆ήµου Ζωγράφου για το έργο: «Αποκατάσταση κατασκευαστικών προβληµάτων Ιλισίου Κολυµβητηρίου», συνολικού προϋπολογισµού
600.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του 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. Χριστάκη Μαρία ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά
της την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Σταυροπούλου Καλλιόπη και την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Βρύνα Φωτεινή ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Κοροµάντζο Βασίλειο.
(αρ.απόφασης 325/2015)
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ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εγκατάστασης νέων φωτεινών σηµατοδοτών στον κόµβο
Λ. Βασ. Κων/νου - Ανώνυµη οδός - νέα κεντρική είσοδος/έξοδος οχηµάτων της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κρωπίας, στο ∆ήµο Κρωπίας.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε την εγκατάσταση νέων φωτεινών
σηµατοδοτών στον κόµβο Λ. Βασ. Κων/νου - Ανώνυµη οδός - νέα κεντρική είσοδος/έξοδος οχηµάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κρωπίας, στο ∆ήµο
Κρωπίας, σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση.
(αρ.απόφασης 326/2015)
ο

ΘΕΜΑ 12 : Ορισµός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής στο
Συµβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου της ΕΡΤ ΑΕ (Ν. 4324/2015).
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας
Αττικής στο Συµβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου της ΕΡΤ ΑΕ (Ν. 4324/2015), την
Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Αστρινάκη –Τσίτσου Ελένη ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Σγουρό Ιωάννη.
(αρ.απόφασης 327/2015)
ο

ΘΕΜΑ 1 ΕΗ∆ : 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 34η συνεδρίασή του, την 10-11-2015, των Περιφερειακών Συµβούλων:
α) κ.κ. Βάβουλα Αριστέας, Νικηταρά Φωτεινής, Κοροµάντζου Βασιλείου, Σταυροπούλου Καλλιόπης και Στεφανοπούλου Αναστασίας για επαγγελµατικούς
λόγους.
β) κ. Τζίβα Αιµιλίας λόγω απουσίας στο εξωτερικό.
γ) κ. Κουµουτσάκου Γεώργιου για λόγους υγείας.
(αρ. απόφασης 328/2015)
Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου αναρτώνται στο site της Περιφέρειας Αττικής http://www.patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
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