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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στην 27η συνεδρίασή του, την Τρίτη,
30/8/2016, που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού),
συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµό απόφασης 278 έως 290 έτους
2016:
ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών 9ης έως και 18ης Συνεδρίασης έτους 2016 του
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής επικύρωσε τα πρακτικά της 9ης έως και 18ης,
Συνεδρίασης, έτους 2016 του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής.
(αρ. απόφασης 278/2016)
ΘΕΜΑ 2ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
και µελέτης οριοθέτησης του έργου «Ανάπλαση ρέµατος Πικροδάφνης από Λ
Βουλιαγµένης έως εκβολή».
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και µελέτης οριοθέτησης του έργου
«Ανάπλαση ρέµατος Πικροδάφνης από Λ Βουλιαγµένης έως εκβολή», σύµφωνα
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 279/2016)
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ΘΕΜΑ 3ο: Έκδοση απόφασης για λήψη µόνιµων µέτρων ρύθµισης κυκλοφορίας,
µετά την περάτωση του έργου ΚΟ2/10 «Βελτίωση του Οδικού τµήµατος Κόµβος
Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Λαγονήσι - Ανάβυσσος», προϋπολογισµού:
29.000.000,00 ευρώ, αναδόχου «INTRAKAT».
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε :
Α) Τη λήψη µόνιµων µέτρων ρύθµισης κυκλοφορίας, µετά την περάτωση του
έργου ΚΟ2/10 «Βελτίωση του Οδικού τµήµατος Κόµβος Ιππικού Κέντρου –
Καλύβια – Λαγονήσι - Ανάβυσσος», προϋπολογισµού: 29.000.000,00 ευρώ,
αναδόχου «INTRAKAT», σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση.
Β) Την εξουσιοδότηση της ∆ιεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής
(∆ΟΕΠΑ) για την διαβίβαση αυτής της κανονιστικής απόφασης στις αρµόδιες
Υπηρεσίες προς εκτέλεση (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 224 του Ν.
3852/2010), ύστερα από τον απαραίτητο έλεγχο νοµιµότητάς της.
(αρ. απόφασης 280/2016)

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού Β’ τριµήνου 2016.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τα αποτελέσµατα
εκτέλεσης
προϋπολογισµού Β΄ τριµήνου 2016, σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 281/2016)

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων
Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2016.
(αποσύρθηκε)

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής
οικονοµικού έτους 2016.
(αποσύρθηκε)
ΘΕΜΑ 7ο: α) Έγκριση απόδοσης λογαριασµού για τις δαπάνες που
πραγµατοποίησαν η Πανελλαδική Οµοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών
Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (Π.Ο.Σ.Π.Α.Π.Π.Λ.Α.) και η Πανελλήνια
Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών (Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.), για το
χρονικό διάστηµα από 1/5/2012 έως 31/12/2013, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν
168/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής.
β) Έγκριση διάθεσης ποσού προς την Πανελλαδική Οµοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών
Αγροτικών
Προϊόντων
Πωλητών
Λαϊκών
Αγορών
(Π.Ο.Σ.Π.Α.Π.Π.Λ.Α.), την Παναττική Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Πωλητών
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Λαϊκών Αγορών (Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.) και την Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Πωλητών και
Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2014 και 2015.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε :
Α. Την έγκριση των δαπανών για το ποσό των 404.237,50€ (τετρακοσίων
τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών) που
διατέθηκε στην Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών για το
διάστηµα από 1/5/2012 έως 31/12/2013 και των δαπανών για το ποσό των
260.870,80€ (διακοσίων εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδοµήντα ευρώ και ογδόντα
λεπτών) που διατέθηκε στην Οµοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Πωλητών
Λαϊκών Αγορών για το ίδιο διάστηµα.
Β. Την έγκριση διάθεσης ποσού 140.002,58€ (εκατόν σαράντα χιλιάδων δύο ευρώ
και πενήντα οκτώ λεπτών) στην Πανελλαδική Οµοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών
Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών , την έγκριση διάθεσης ποσού
322.895,09€ (τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και
εννέα λεπτών) στην Παναττική Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Πωλητών Λαϊκών
Αγορών και την έγκριση ποσού 58.702€ (πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων δύο
ευρώ) στην Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών
Αγορών Περιφέρειας Αττικής για τους σκοπούς που αναφέρονται στα σχετικά
αιτήµατα τους και για τα έτη 2014 και 2015
Σύνολο εγκρινόµενου ποσού 521.599,67€ (πεντακόσιες είκοσι µία χιλιάδες
πεντακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά).
Γ. Την βεβαίωση της ύπαρξης πίστωσης. Οι ανωτέρω πιστώσεις θα βαρύνουν τον
υπό εκτέλεση Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής για το 2016 µε Κ.Α.Ε.
339601, στον οποίο έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση.
∆. Την διάθεση από τις οµοσπονδίες των ως άνω ποσών, εντός έξι (6) µηνών από
την εκταµίευση τους.
Ε. Την υποβολή των νοµίµων δικαιολογητικών και παραστατικών των δαπανών
από τις Οµοσπονδίες στην ∆/νση Οικονοµικών εντός ενός (1) µηνός από τη λήξη
του εξαµήνου.
(αρ. απόφασης 282/2016)

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σκοπιµότητας για την συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε
πρόγραµµα µε τίτλο: «GREEN KYTHERA».
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα για την υποβολή
πρότασης για την συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος, σε πρόγραµµα
µε τίτλο: «GREEN KYTHERA», χρονικής διάρκειας 4 ετών, στο πλαίσιο
χρηµατοδότησης του Ευρωπαϊκού προγράµµατος LIFE, µε περιοχή εφαρµογής τα
Κύθηρα-Αντικύθηρα και συνολικό προϋπολογισµό 2.500.000 ευρώ.
(αρ. απόφασης 283/2016)
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ΘΕΜΑ 9ο: Γνωµοδότηση επί της παράτασης λειτουργίας λατοµείου αδρανών
υλικών στην περιοχή “ΞΗΡΟΡΕΜΑ” Ασπροπύργου της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΞΗΡΟΡΕΜΑΤΟΣ Α.Ε.».
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε την τρίµηνη παράταση της
λειτουργίας του λατοµείου αδρανών υλικών στην περιοχή “ΞΗΡΟΡΕΜΑ”
Ασπροπύργου της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΞΗΡΟΡΕΜΑΤΟΣ Α.Ε.» ώστε η εταιρεία να
προχωρήσει στην ταυτοποίηση του εγκεκριµένου τοπογραφικού διαγράµµατος µε
τα υλοποιηθέντα στη δραστηριότητα και αφού προβεί στις συγκεκριµένες ενέργειες
να επανέλθει µετά τον έλεγχο των αρµοδίων υπηρεσιών για να προχωρήσει η
διαδικασία παράτασης της λειτουργίας του.
(αρ. απόφασης 284/2016)
ΘΕΜΑ 10ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
που αφορά µετεγκατάσταση µετά µηχανολογικού εκσυγχρονισµού της εταιρείας
«Βιταφάρµ ΕΠΕ» παραγωγής και συσκευασίας τρωκτικοκτόνων µε απλή ανάµειξη
σε υφιστάµενη εγκατάσταση, στην 3η πάροδο Ιωάννου Μεταξά, ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ
∆ήµου Κρωπίας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά µετεγκατάσταση µετά
µηχανολογικού εκσυγχρονισµού της εταιρείας «Βιταφάρµ ΕΠΕ» παραγωγής και
συσκευασίας τρωκτικοκτόνων µε απλή ανάµειξη σε υφιστάµενη εγκατάσταση, στην
3η πάροδο Ιωάννου Μεταξά, ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ ∆ήµου Κρωπίας Π.Ε. Ανατολικής
Αττικής, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν
λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 285/2016)
ΘΕΜΑ 11ο: Γνωµοδότηση επί της αναδιαµορφωµένης Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου “Μελέτη Παράπλευρου Οδικού ∆ικτύου και
Ανισοπεδοποίησης Κρίσιµων Κόµβων στο ∆ιευρωπαϊκό Οδικό Άξονα Σταυρού –
Λαυρίου (Τµήµα: Μαρκόπουλο – Λαύριο)”.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της αναδιαµορφωµένης
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου “Μελέτη Παράπλευρου
Οδικού ∆ικτύου και Ανισοπεδοποίησης Κρίσιµων Κόµβων στο ∆ιευρωπαϊκό Οδικό
Άξονα Σταυρού – Λαυρίου (Τµήµα: Μαρκόπουλο – Λαύριο)”, σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 286/2016)
ΘΕΜΑ 12ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
για τη λειτουργία του έργου: «Εκθεσιακό Κέντρο Ανθούσας», στο ∆ήµο Παλλήνης.
Περίληψη απόφασης:
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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία του έργου: «Εκθεσιακό
Κέντρο Ανθούσας», στο ∆ήµο Παλλήνης, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 287/2016)
ΘΕΜΑ 13ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
στα πλαίσια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την δραστηριότητα διαλυτηρίου
ΟΤΚΖ (αποσυναρµολόγηση µε απορρύπανση ΟΤΚΖ κατηγορίας Μ1-Ν1 , Βαρέων
οχηµάτων και Παλαιού Στρατιωτικού Εξοπλισµού (Οχήµατα - ΗΗΕ - Οπλικά
Συστήµατα)), αποθήκευσης αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών PbΟξέως & Ni-Cd, αποθήκευσης Απενεργοποιηµένων Καταλυτικών Μετατροπέων
Οχηµάτων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) και Γ'
Γενών Συσκευασιών της εταιρίας Α. & Β. Ι. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ο.Ε. στη θέση Μεσαία
Γέφυρα, του ΒΙΠΑ Μάνδρας, ∆. Μάνδρας-Ειδυλλίας, Περιφέρειας Αττικής".
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στα πλαίσια έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων για την δραστηριότητα διαλυτηρίου ΟΤΚΖ (αποσυναρµολόγηση µε
απορρύπανση ΟΤΚΖ κατηγορίας Μ1-Ν1 , Βαρέων οχηµάτων και Παλαιού
Στρατιωτικού Εξοπλισµού (Οχήµατα - ΗΗΕ - Οπλικά Συστήµατα)), αποθήκευσης
αποβλήτων
Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών Pb-Οξέως & Ni-Cd,
αποθήκευσης Απενεργοποιηµένων Καταλυτικών Μετατροπέων Οχηµάτων,
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) και Γ' Γενών
Συσκευασιών της εταιρίας Α. & Β. Ι. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ο.Ε. στη θέση Μεσαία
Γέφυρα, του ΒΙΠΑ Μάνδρας, ∆. Μάνδρας-Ειδυλλίας, Περιφέρειας Αττικής",
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω
απόφαση.
(αρ. απόφασης 288/2016)
ΘΕΜΑ 14ο: Γνωµοδότηση επί της αναδιαµορφωµένης Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου που αφορά
στη µετεγκατάσταση δύο πλωτών µονάδων υδατοκαλλιέργειας, θαλάσσιας
έκτασης καθεµίας εξ αυτών 20 στρεµµάτων, από τις θέσεις Καµάρα και Λάκκα
νήσου Πόρου προς δηµιουργία ενιαίας µονάδας 40 στρεµµάτων στη θέση Βράχος
Παπανικόλα νήσου Πόρου Π.Ε. Νήσων, εκσυγχρονισµό µε αλλαγή του είδους των
εκτρεφοµένων ιχθύων, της εταιρίας “∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.”.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε την απόρριψη και την επιστροφή
της Μ.Π.Ε. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου που αφορά στη
µετεγκατάσταση δύο πλωτών µονάδων υδατοκαλλιέργειας, θαλάσσιας έκτασης
καθεµίας εξ αυτών 20 στρεµµάτων, από τις θέσεις Καµάρα και Λάκκα νήσου
Πόρου προς δηµιουργία ενιαίας µονάδας 40 στρεµµάτων στη θέση Βράχος
Παπανικόλα νήσου Πόρου Π.Ε. Νήσων, εκσυγχρονισµό µε αλλαγή του είδους των
εκτρεφοµένων ιχθύων, της εταιρίας “∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.”, για
τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 289/2016)
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ΘΕΜΑ 1ο 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 27η συνεδρίασή του, την 30-8-2016, των Περιφερειακών Συµβούλων :
α) κ. Βέττα Καλλιόπης, Γιάµαλη Αναστασίας και Ροκοφύλλου Άννας για
επαγγελµατικούς λόγους,
β) κ. Θανοπούλου Αικατερίνης και Μπαλού Αλεξάνδρας για προσωπικούς λόγους,
γ) κ. Καστρινάκη Γεώργιου για λόγους υγείας
(αρ. απόφασης 290/2016)
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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