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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 21ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στην 21η συνεδρίασή του, την Πέµπτη,
16/6/2016, που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού),
συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµό απόφασης 210 έως 218 έτους
2016:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ
Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Αθηναίων για το έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΗ 2η ΚΑΙ 3η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ", συνολικού
προϋπολογισµού 712.572,37 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής :
A) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ
Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Αθηναίων για το έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΗ 2η ΚΑΙ 3η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ", συνολικού
προϋπολογισµού 712.572,37 € (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. Πατσαβό Παναγιώτη ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή
του, τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αλεξίου Αθανάσιο και τον Περιφερειακό
Σύµβουλο κ. Βλάχο Γεώργιο ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του, τον
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ευαγγελίου Παρασκευά (Πάρη).
(αρ. απόφασης 210/2016)
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ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ
Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Αθηναίων για το έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ 6η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ", συνολικού
προϋπολογισµού 973.683,63 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής :
A) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ
Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Αθηναίων για το έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ 6η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ", συνολικού
προϋπολογισµού 973.683,63 € (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. Αλεξίου Αθανάσιο ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του,
τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Πατσαβό Παναγιώτη και την Περιφερειακή
Σύµβουλο κ. Ροκοφύλλου Άννα ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά της, την
Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα.
(αρ. απόφασης 211/2016)
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης ποσού 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ)
για την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των κτιρίων στέγασης γραφείων
Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης και των ∆ιευθύνσεων Υγείας &
Κοινωνικής Μέριµνας Κεντρικού Τοµέα.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα για την παροχή
υπηρεσιών καθαρισµού των κτιρίων στέγασης γραφείων Περιφερειακών
∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης και των ∆ιευθύνσεων Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας
Κεντρικού Τοµέα, προϋπολογισµού 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό του ειδικού φορέα 01.072 τρέχοντος
έτους της Περιφέρειας Αττικής και τον Κ.Α.Ε. 0875.01.
(αρ. απόφασης 212/2016)
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης ποσού 59.800,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)
για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής για το Έτος Ελλάδας στη Ρωσία 2016.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα για τη συµµετοχή της
Περιφέρειας Αττικής για το Έτος Ελλάδας στη Ρωσία 2016, προϋπολογισµού
59.800,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 9769.01.104.01.
(αρ. απόφασης 213/2016)
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθµ. 363/2015 απόφασης του
Περιφερειακού Συµβουλίου µε θέµα «Έγκριση σκοπιµότητας και δαπανών για την
υλοποίηση δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής για το Α’
εξάµηνο του 2016», όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 29/2016 όµοια.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε την τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
363/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, µε θέµα «Έγκριση
σκοπιµότητας και δαπανών για την υλοποίηση δράσεων Τουριστικής Προβολής
της Περιφέρειας Αττικής για το Α’ εξάµηνο του 2016», όπως αυτή τροποποιήθηκε
µε την υπ’ αριθµ. 29/2016 όµοια και ειδικότερα την παράταση του χρόνου
υλοποίησης της δράσης 9891.01.0003.01, «∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ FAM & PRESS TRIPS, ΕΞΟ∆Α ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» µέχρι
τις 31/12/2016.
(αρ. απόφασης 214/2016)
ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τις συµφωνίες TTIP
(“Transatlantic Trade & Investment Partnership” - “∆ιατλαντική Συµφωνία
Εµπορίου και Επενδύσεων” Ε.Ε. – Η.Π.Α.), CETA (“Comprehensive Economic &
Trade Agreement” - “Ολοκληρωµένη Οικονοµική & Εµπορική Συµφωνία” Ε.Ε. Καναδάς) και TISA (“Trade in Services Agreement” - “Συµφωνία Εµπορίου
Υπηρεσιών”).
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε σχετικά µε τις συµφωνίες TTIP
(“Transatlantic Trade & Investment Partnership” - “∆ιατλαντική Συµφωνία
Εµπορίου και Επενδύσεων” Ε.Ε. – Η.Π.Α.), CETA (“Comprehensive Economic &
Trade Agreement” - “Ολοκληρωµένη Οικονοµική & Εµπορική Συµφωνία” Ε.Ε. Καναδάς) και TISA (“Trade in Services Agreement” - “Συµφωνία Εµπορίου
Υπηρεσιών”) τα κάτωθι:
1. Την κήρυξη της Αττικής ως ελεύθερη ζώνη από τις συµφωνίες TTIP, CETA
και TISA.
2. Τον καθορισµό, το επόµενο διάστηµα, συγκεκριµένων πρωτοβουλιών
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών της Αττικής, γύρω από το
περιεχόµενο και τις επιπτώσεις, από ενδεχόµενη εφαρµογή αυτών των
συµφωνιών.
3. Την ανάληψη πρωτοβουλίας συνεννόησης µε την ΕΝΠΕ, καθώς και
Περιφέρειες της Ε.Ε., που θα καταλήξουν στην κατάθεση αιτήµατος προς τα
όργανα της Ε.Ε. και δη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για δηµοσιοποίηση του
συνόλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων, που έχουν λάβει χώρα
µέχρι τώρα, εκφράζοντας παράλληλα τη διαφωνία µε το περιεχόµενο και την
κατεύθυνση τους ως έχουν µέχρι σήµερα.
4. Την ενηµέρωση της κυβέρνησης και των πολιτικών κοµµάτων, για τις
πρωτοβουλίες και τη θέση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής ενάντια σε
αυτές τις συµφωνίες και κατάθεση αιτήµατος για τη µη αποδοχή και
καταψήφιση αυτών των συµφωνιών.
(αρ. απόφασης 215/2016)

3

ΘΕΜΑ 7ο: Ενηµέρωση – συζήτηση σχετικά µε το “Μνηµόνιο Συναντίληψης”
(“Memorandum of Understanding” - MOU) µεταξύ του Ταµείου Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕ∆), της HELLENIC Global I.S.A.
και της Lamda Development S.A για το Ελληνικό.
(Ενηµέρωση – Συζήτηση)

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Υποβολής Πρότασης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας
Αττικής ως εταίρου σε συγχρηµατοδοτούµενη πρόταση στο πλαίσιο της
πρόσκλησης: «Raising public awareness of development issues and promoting
development education in the European Union» («Ευαισθητοποίηση της κοινής
γνώµης σε θέµατα ανάπτυξης και προώθηση της εκπαίδευσης σε θέµατα
ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»), µε σκοπό την ενίσχυση της εµπλοκής των
Ευρωπαίων Πολιτών, της Κοινωνίας των Πολιτών και των τοπικών και
Περιφερειακών αρχών σε ζητήµατα µεταναστευτικής πολιτικής.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα, για τη συµµετοχή
της Περιφέρειας Αττικής (ως εταίρος), σε συγχρηµατοδοτούµενη πρόταση, στο
πλαίσιο της πρόσκλησης: «Raising public awareness of development issues and
promoting development education in the European Union» («Ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώµης σε θέµατα ανάπτυξης και προώθηση της εκπαίδευσης σε θέµατα
ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»), µε σκοπό την ενίσχυση της εµπλοκής των
Ευρωπαίων Πολιτών, της Κοινωνίας των Πολιτών και των τοπικών και
Περιφερειακών αρχών σε ζητήµατα µεταναστευτικής πολιτικής.
(αρ. απόφασης 216/2016)

ΘΕΜΑ 1ο ΕΗ∆: Έκδοση Ψηφίσµατος σχετικά µε το “Μνηµόνιο Συναντίληψης”
(“Memorandum of Understanding” - MOU) µεταξύ του Ταµείου Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕ∆), της HELLENIC Global I.S.A.
και της Lamda Development S.A για το Ελληνικό.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε την έκδοση ψηφίσµατος που έχει
ως εξής:
«Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής κατά την 21η Συνεδρίαση του στις 16.06.2016
συζήτησε, σχετικά µε το "Μνηµόνιο Συναντίληψης" (Memorandum Of
Understanding – MOU) µεταξύ του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής περιουσίας
του ∆ηµοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕ∆) της HELLENIC Global I.S.A. και της Lamda
Development S.A. για το "Ελληνικό". Τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου
σηµειώνουµε τα παρακάτω:
• Η θέση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για το χώρο του πρώην
αεροδροµίου του Ελληνικού είναι η δηµιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου
πρασίνου και πολιτισµού σύµφωνα µε την πρόταση των ∆ήµων της
περιοχής και του ΕΜΠ (∆εκέµβριος 2010). Είναι µία πρόταση οικονοµικά
εφικτή και βιώσιµη.
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•

•

•

Η διαχείριση των ακτών της Αττικής οι οποίες αποτελούν το συγκριτικό
πλεονέκτηµα της, πρέπει να περιέλθει επιτέλους στα αιρετά θεσµικά όργανα
που βρίσκονται εγγύτερα στους πολίτες, δηλαδή τον Α' και Β' βαθµό
Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξασφαλίζοντας στο σύνολο τους την ελεύθερη
πρόσβαση των πολιτών.
Η πολύχρονη και εσκεµµένη εγκατάλειψη του χώρου αποτέλεσε διαχρονικά
ένα από τα επιχειρήµατα για να αιτιολογηθεί η υπογραφή της λεόντειου
σύµβασης το 2014 και του Συµφώνου Κατανόησης.
Σύµφωνα µε όσα έχουν δει το φως της δηµοσιότητας αλλά και την συνεπή
στάση µας που αφορά την αξιοποίηση του Ελληνικού, 21 µήνες τώρα,
είµαστε αντίθετοι στο πρόσφατο Σύµφωνο Κατανόησης - MOU, το οποίο
παρά τις όποιες προσπάθειες θετικών τροποποιήσεων, η προωθούµενη
λύση στο σύνολο της, δεν ικανοποιεί τις χρόνιες διεκδικήσεις µας.

Επισηµαίνουµε ότι ακόµη και σήµερα το σύνολο των ντοκουµέντων που αφορούν
το χώρο του πρώην Αεροδροµίου του Ελληνικού παραµένουν άγνωστα στους
πολίτες και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γεγονός που θεωρούµε
ανεπίτρεπτο. Ως εκ τούτου ζητάµε τόσο το πρόσφατο Μνηµόνιο Συναντίληψης όσο
και η υφιστάµενη Σύµβαση να δηµοσιοποιηθούν άµεσα και να κατατεθούν στο φως
της ηµέρας. Αποτελεί δηµοκρατικό δικαίωµα του κάθε πολίτη να µάθει ακριβώς τι
θα γίνει στην περιοχή. Η διαφάνεια είναι δύναµη και δεν πρέπει να την φοβάται
κανένας.
•

Κανένα σχέδιο που αφορά το χώρο του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού
δε µπορεί να υλοποιηθεί χωρίς να έχουν γνώση και λόγο η Τοπική
Αυτοδιοίκηση Α' και Β' βαθµού. Χωρίς διαβούλευση δεν µπορούν να
επιβληθούν τετελεσµένα. Οποιαδήποτε επέµβαση στο χώρο οφείλει να έχει
την απαραίτητη κοινωνική αποδοχή. Σε αντίθετη περίπτωση η Περιφέρεια
θα κάνει ότι είναι απαραίτητο για να διαφυλάξει τα συλλογικά κοινωνικά
συµφέροντα.

Τέλος θέλουµε να σταθούµε σε τρεις πιο εξειδικευµένες πτυχές του όλου θέµατος
που έχουν ειδική βαρύτητα για την Περιφέρεια Αττικής και τους όµορους ∆ήµους:
• Τον κρίσιµο από περιβαλλοντικής και οικονοµικής άποψης τοµέα της
∆ιαχείρισης των Απορριµµάτων. Τόσο τα Τοπικά Σχέδια ∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων των ∆ήµων όσο και ο Περιφερειακός Σχεδιασµός
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων περιέχουν πρόβλεψη για χώρους διαχείρισης
απορριµµάτων στην περιοχή του Ελληνικού. Πρόκειται για αποφάσεις και
επεξεργασµένους σχεδιασµούς που δεν µπορούν να αγνοηθούν ή να
ανατραπούν.
• Τα εµπράγµατα δικαιώµατα της Περιφέρειας Αττικής εντός της περιοχής και
συγκεκριµένα τις εγκαταστάσεις του ΚΤΕΟ και το οικόπεδο έκτασης 42
στρεµµάτων. Η Περιφέρεια Αττικής δεν πρόκειται σε καµία περίπτωση να
απεµπολήσει τα δικαιώµατα της και θα διεκδικήσει τη δηµόσια περιουσία
της όπως έπραξε πριν από λίγους µήνες µε την προσφυγή της στο Σ.τ.Ε.,
αλλά και µε την παραίτηση του εκπροσώπου της από το ∆.Σ. της Ελληνικό
Α.Ε. εκφράζοντας τη διαφωνία της.
• Την αλλοίωση του χαρακτήρα της περιοχής λόγω του προβλεπόµενου
εξαιρετικά υψηλού συντελεστή δόµησης και του προβλεπόµενου casino και
το πλήγµα στην εµπορική δραστηριότητα, ειδικά των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, από τη δηµιουργία πληθώρας εµπορικών κέντρων (τύπου
mall).
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Τα παραπάνω αποτελούν το πλαίσιο µε το οποίο θα πορευτεί το επόµενο χρονικό
διάστηµα η Περιφέρεια Αττικής.»
(αρ. απόφασης 217/2016)
ΘΕΜΑ 2ο 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 21η συνεδρίασή του, την 16-6-2016, των Περιφερειακών Συµβούλων :
α) κ. Καστρινάκη Γεωργίου, για λόγους υγείας.
β) κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου, για συνδικαλιστικούς λόγους.
(αρ. απόφασης 218/2016)
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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