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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (εξ αναβολής)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην 10η συνεδρίασή του (εξ αναβολής), την
Τετάρτη, 24/6/2020, που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της
υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, συζήτησε τα παρακάτω θέματα που έλαβαν
αριθμούς αποφάσεων 101 έως 107 έτους 2020:
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ: Συζήτηση επερώτησης της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Αττικής» σχετικά με τη μη διενέργεια ελέγχων σε μονάδες υγείας & φροντίδας
ηλικιωμένων, αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για την προστασία της δημόσιας
υγείας και τον κίνδυνο της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19.
(αποσύρθηκε, θα συζητηθεί σε δια ζώσης συνεδρίαση)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.Δ.: Συζήτηση για το « Μεγάλο Περίπατο της
Αθήνας» και την πεζοδρόμηση του Εμπορικού Τριγώνου.
(αποσύρθηκε, θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση)
ΘΕΜΑ 3ο Ε.Η.Δ.: Έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας φορητών συστημάτων
καθαρισμού και απολύμανσης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Αττικής (ΠΕΔΑ).
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα για την προμήθεια
φορητών συστημάτων καθαρισμού και απολύμανσης για τις ανάγκες της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), σύμφωνα με την εν λόγω
απόφαση.
(αρ. απόφασης 101/2020)
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ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων για το καλοκαίρι
2020.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε το πρόγραμμα των πολιτιστικών
εκδηλώσεων Περιφέρειας Αττικής για το καλοκαίρι 2020, σύμφωνα με την εν λόγω
απόφαση.
(αρ. απόφασης 102/2020)
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) για την υλοποίηση του έργου «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ», προϋπολογισμού 104.160,00€ (με
ΦΠΑ) και έγκριση των όρων αυτής.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής:
Α) Ενέκρινε τη σκοπιμότητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) για την υλοποίηση του έργου «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ», προϋπολογισμού 104.160,00€ (με
Φ.Π.Α.).
Β) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) για την υλοποίηση του έργου «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ» προϋπολογισμού
104.160,00€ (με Φ.Π..Α), σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.
Γ) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, την Περιφερειακή
Σύμβουλο κ. Κουρή Μαρία ως πρόεδρο-τακτικό μέλος της Επιτροπής, με
αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Αλεξανδράτο Χαράλαμπο.
(αρ. απόφασης 103/2020)
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη δημιουργία εικαστικού έργου
της Περιφέρειας Αττικής για τη μεγάλη επέτειο του 1821.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα για τη δημιουργία
εικαστικού έργου της Περιφέρειας Αττικής για τη μεγάλη επέτειο του 1821, με
δαπάνη 3.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 104/2020)
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την προκήρυξη καλλιτεχνικών,
εικαστικών και λογοτεχνικών διαγωνισμών με θέμα την Επανάσταση του 1821.
(αποσύρθηκε)
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στα Όργανα της
Περιφέρειας Αττικής.
(αποσύρθηκε)
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ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
του έργου: έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου δικτύου
γεωτρήσεων που βρίσκεται εντός του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Βουλευτών
«ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στην περιοχή Κηφισιά Αττικής.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε αρνητικά επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Έγκριση των περιβαλλοντικών όρων
του υφιστάμενου δικτύου γεωτρήσεων που βρίσκεται εντός του Οικοδομικού
Συνεταιρισμού Βουλευτών «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στην περιοχή Κηφισιά Αττικής, για τους
λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 105/2020)
ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
της «Μαρίνας Βουλιαγμένης», η οποία βρίσκεται επί της νοτιοανατολικής ακτής της
χερσονήσου του Λαιμού Βουλιαγμένης, στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
της Περιφέρειας Αττικής.
(αποσύρθηκε)
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και του Οργανισμού Πολιτισμού - Αθλητισμού & Νεολαίας
Δήμου Αθηναίων, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις σε
αθλητικούς χώρους του Δήμου Αθηναίων», συνολικού προϋπολογισμού
1.897.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
(αποσύρθηκε)
ΘΕΜΑ 9ο: Επέκταση του προγράμματος «Διάθεση ειδών λαϊκών αγορών σε
ευπαθείς ομάδες» έτους 2019.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε την α) επέκταση του προγράμματος
«Διάθεση ειδών λαϊκών αγορών σε ευπαθείς ομάδες» έτους 2019, για έξι μήνες
επιπλέον, διάστημα ικανό για το σχεδιασμό και την έναρξη νέου προγράμματος
και β) τη δυνατότητα χρήσης των κουπονιών Ιουλίου και για το μήνα Αύγουστο,
σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 106/2020)
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.: Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για τη μη ιδιωτικοποίηση,
μέσω ΣΔΙΤ, του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής συντάχθηκε με την Ομοσπονδία Εργαζομένων
Ε.Υ.Δ.Α.Π (ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ) και υιοθέτησε το κάτωθι ψήφισμα της τελευταίας, ως εξής:
«Η ΕΥΔΑΠ από την ίδρυση της (ν. 1068/1980 συγχώνευση της ΕΕΥ και ΟΑΠ), με
την εμπειρία που απέκτησε και την τεχνογνωσία που κατέχει το προσωπικό της,
έχει φροντίσει και φροντίζει για την αδιάλειπτη υδροδότηση και αποχέτευση της
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Πρωτεύουσας και του Λεκανοπεδίου Αττικής. Διαχειρίζεται προς όφελος των
κατοίκων της Αττικής, τον πλήρη κύκλο του νερού που συνίσταται στα εξής:
• Την ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων νερού στους ταμιευτήρες
(Εύηνος, Μόρνος, Υλίκη, Μαραθώνας και Γεωτρήσεις), την ασφαλή μεταφορά
του μέσω των υδραγωγείων, είτε με βαρύτητα είτε μέσω άντλησης,
• την επεξεργασία του στις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) ώστε να είναι
άριστης ποιότητας,
• την αδιάλειπτη παροχή του σε κάθε βρύση, κάθε κατοίκου του λεκανοπεδίου
και
• την παροχέτευσή του προς το δίκτυο αποχέτευσης, μετά τη χρήση του και από
εκεί τη διοχέτευσή του στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ), όπου
καθαρίζεται και επιστρέφεται καθαρό στο περιβάλλον.
Το σύστημα υδροδότησης και αποχέτευσης της Αθήνας και του λεκανοπέδιου της
Αττικής έμεινε όρθιο για πολλές δεκαετίες και δεν σταμάτησε ούτε στις περιόδους
λειψυδρίας, αστοχιών των υδραγωγείων (σήραγγα Γκιώνας 1986, υδραγωγείο
Μόρνου το 1988 στην Ζάλτσα και το 2011 στους Ταξιάρχες Βοιωτίας), πανδημία
Covid 19 (κορονοϊού) κ.α.
Την ομαλή και αδιάλειπτη υδροδότηση της Πρωτεύουσας και του Λεκανοπεδίου
Αττικής, την ώρα που γίνονται οι διαπραγματεύσεις για την νέα Σύμβαση μεταξύ
Ελληνικού Δημοσίου και ΕΥΔΑΠ, διαταράσσει, το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών, με τα υπ. αριθ.΄ οικ. 546 και οικ. 547/19-5-2020 έγγραφα της
Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης και επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) της
Γενικής Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου
όπου με αυτά ζητά να γίνουν συμβάσεις μέσω ΣΔΙΤ με έργο ‘’Διαχείριση –
Λειτουργία και συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.)
Αθήνας’’. Το γεγονός αυτό αποτελεί περαιτέρω τεμαχισμό της ενιαίας διαχείρισης
του κύκλου του νερού της Αττικής και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην
απαξίωση των υδραγωγείων μεταφοράς νερού, στην υποβάθμιση της ποιότητας
του πόσιμου νερού, στην αύξηση της τιμής του νερού (διεθνής εμπειρία), αυξάνει
την επισφάλεια στην ομαλή υδροδότηση και στα υδραγωγεία μεταφοράς νερού και
προκαλεί αβεβαιότητα στο εργασιακό μέλλον των υπαλλήλων που επί σειρά ετών
εργάζονται και προσφέρουν για την αδιάλειπτη λειτουργία του Εξωτερικού
Υδροδοτικού Συστήματος της Αθήνας.
Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι όλα τα έργα υποδομής για την ύδρευση και αποχέτευση της
Πρωτεύουσας και του Λεκανοπεδίου Αττικής, χρηματοδοτήθηκαν επί δεκαετίες
από τον Ελληνικό λαό.
Η ΕΥΔΑΠ είναι μια Εταιρεία πρότυπο, οικονομικά υγιής, που παρέχει άριστης
ποιότητας νερό σε προσιτή τιμή και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ύδρευσηςαποχέτευσης στο λεκανοπέδιο, ανήκει στην βασική υποδομή του Κράτους και τα
θεμέλια της εκτείνονται στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και
Αττικής. Αρχικά ιδιοκτήτρια όλων των δικτύων και εγκαταστάσεων και από το 1999
(ν. 2744) των ΜΕΝ, δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, βιολογικών καθαρισμών
και διαχειριστής, λειτουργός και συντηρητής του Εξωτερικού Υδροδοτικού
Συστήματος.
Απαιτούμε, η κυβέρνηση να λάβει σοβαρά υπόψη της, τις αποφάσεις του ΣτΕ για
την απαγόρευση της αποξένωσης του κράτους από τον πλήρη έλεγχο της
διαχείρισης του νερού.
Επιστροφή ΤΩΡΑ! Των μετοχών της ΕΥΔΑΠ από το Υπερταμείο στο Κράτος
Ζητάμε άμεσα να σταματήσει η διαδικασία Εκποίησης του Εξωτερικού
Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ) σε ιδιωτικά συμφέροντα.
Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και συνδέεται με την ύπαρξη και την ευημερία του
ανθρώπου.
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Οι υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης αποτελούν ζωτικό ανθρώπινο δικαίωμα
(ψήφισμα 64/292 του 2010, της ΓΣ του ΟΗΕ) και δεν ιδιωτικοποιούνται.»
(αρ. απόφασης 107/2020)
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης υλικοτεχνικής υποστήριξης
πολιτιστικών εκδηλώσεων Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
(αποσύρθηκε)
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης-παράτασης
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής
για τη: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ».
(αποσύρθηκε)
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής
για το έργο με τίτλο «Αποχέτευση ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Φυλής».
(αποσύρθηκε)
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης –
παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση
εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Πανοράματος Δήμου
Μάνδρας - Ειδυλλίας».
(αποσύρθηκε)
ΘΕΜΑ 14ο: Ενημέρωση σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό έτους 2019 του
«Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά – Περιφέρειας
Αττικής».
(αποσύρθηκε)
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας
για εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση οδών
περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου και Βόρειου Τομέα Αθηνών –
Εργολαβία 3».
(αποσύρθηκε)
ΘΕΜΑ 16ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
υφιστάμενου Κομβικού Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας (Κ.Σ.Κ.Τ.) της VODAFONE
με κωδική ονομασία θέσης «ΣΦΕΝΔΑΛΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ 1000015», στη θέση
«Σφενδάλη», του Δήμου Ωρωπού, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας
Αττικής.
(αποσύρθηκε)
ΘΕΜΑ 17ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο
πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) της υφιστάμενης
δραστηριότητας αποθήκευσης και διακίνησης συσκευασμένων μη επικίνδυνων και
επικίνδυνων προϊόντων της εταιρείας «DEI LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η
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οποία είναι εγκατεστημένη επί της οδού Χίου, στη θέση Άγιος Γεώργιος
Ασπροπύργου του νομού Αττικής.
(αποσύρθηκε)
ΘΕΜΑ 18ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
με θέμα: «ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 124/75 ΤΗΣ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ».
(αποσύρθηκε)
ΘΕΜΑ 19ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
της Μονάδας της εταιρείας PHARMAZAC Α.Ε., παραγωγής φαρμακευτικών
σκευασμάτων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής
ανθρώπινης χρήσης, και διενέργειας ελέγχων σε παραγόμενα ή υπό έρευνα
φαρμακευτικά σκευάσματα, στο Βιοτεχνικό Πάρκο της περιοχής του Βοτανικού,
στο Δήμο Αθηναίων, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής.
(αποσύρθηκε)
ΘΕΜΑ 20ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
που αφορά στην τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΑΕΠΟ) της μονάδας παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων και
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της εταιρίας “DEMO AΒΕE”, η οποία βρίσκεται
εγκατεστημένη στο 21ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στην Δημοτική
Ενότητα Κρυονερίου, του Δήμου Διονύσου, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.
(αποσύρθηκε)
ΘΕΜΑ 21ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
της Μονάδας έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων
της εταιρίας ELPEN Α.Ε. στο Επιχειρηματικό Πάρκο Κερατέας, στο Δήμο
Λαυρεωτικής, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.
(αποσύρθηκε)
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης Κοινωνικής
Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας – (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π) για την υλοποίηση του
έργου με τίτλο: «Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων στη Σαλαμίνα»
συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(αποσύρθηκε)
Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου αναρτώνται στο site της Περιφέρειας
Αττικής http://www.patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

6

