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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 34ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στην 34η συνεδρίασή του στις 26/09/2013
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού) συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν
αριθµό απόφασης 294 έως 302 έτους 2013:
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 34η συνεδρίαση στις 26-09-2013:
α) του κ. Ζαφειρόπουλου Γρηγορίου λόγω συµµετοχής του στη συνεδρίαση
της Επιτροπής COTER της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις Βρυξέλλες.
β) των κ.κ. Αλεβίζου Περικλή και Σπυρίδωνα Σπυρίδωνα για οικογενειακούς
λόγους.
γ) του κ. Βαρεµένου Γεωργίου λόγω υποχρεώσεών του στη Βουλή.
δ) των κ. Κυπριανίδου Ερµιόνης και Αδαµοπούλου Μαρίνας για λόγους
υγείας.
(αρ. απόφασης 294/2013)
ΘΕΜΑ 3ο ΕΗ∆: Λήψη απόφασης – ψηφίσµατος σχετικά µε τη δολοφονία του
Π. Φύσσα.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε την έκδοση του παρακάτω
ψηφίσµατος:
«Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής καταδικάζει τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα στο Κερατσίνι από οµάδα νεοναζιστών-φασιστών.
Όσοι δεν είχαν πειστεί από τη µαφιόζικη δολοφονική επίθεση κατά µελών του
ΚΚΕ στο Πέραµα πριν από λίγες ηµέρες, τώρα ξέρουν.
Όπως ξέρει πλέον και η κυβέρνηση, που πρέπει να δράσει συντονισµένα και
αµείλικτα µε όλες τις δοµές της εναντίον του νεοναζιστικού µορφώµατος, ώστε

να τελειώνουµε οριστικά µε τη Χρυσή Αυγή, γιατί δυστυχώς επί σειρά ετών οι
κυβερνήσεις κώφευαν στη δολοφονική της δράση.
Καλούµε όλους τους πολίτες και ειδικότερα τους εργαζοµένους, µέσα από τα
συνδικάτα, τις ποικιλόµορφες οργανώσεις και συλλογικότητές τους, να
αποµονώσουν τα µέλη και τη δράση της Χρυσής Αυγής».
(αρ. απόφασης 295/2013)
ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 25ης συνεδρίασης Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής έτους 2013.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής επικύρωσε τα πρακτικά της 25ης
Συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής έτους 2013.
(αρ. απόφασης 296/2013)
ΘΕΜΑ 4ο : Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου: «Μελέτη Οριοθέτησης και Προκαταρκτική Μελέτη ∆ιευθέτησης
Τµηµάτων του ρέµατος Αγίου Νικολάου Τραχώνων του ∆. Αλίµου».
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτη Οριοθέτησης και
Προκαταρκτική Μελέτη ∆ιευθέτησης Τµηµάτων του ρέµατος Αγίου Νικολάου
Τραχώνων του ∆. Αλίµου», µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι όροι που
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 297/2013)
ΘΕΜΑ 2ο : 4η Τροποποίηση Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013.
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε την 4η Τροποποίηση
Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013.
(αρ. απόφασης 298/2013)
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση σύναψης Χρησιδανείου µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας µε την επωνυµία «Ελληνικό
Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων ( Ε.Κ.Π.Α.Ζ)».
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε:
Α) Ενέκρινε τη σύναψη σύµβασης χρησιδανείου µεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας µε την επωνυµία
«Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων (Ε.Κ.Π.Α.Ζ)» για την κατά
χρήση παραχώρηση άνευ ανταλλάγµατος των εγκαταστάσεων που
βρίσκονται στη θέση Μετόχι του ∆ήµου Αίγινας και µε τη ρητή δέσµευση ότι
θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για την επίτευξη των σκοπών
που αναφέρονται στο άρθρο 3 της σύµβασης.
Β) Εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Αττικής για την υπογραφή της
σύµβασης Χρησιδανείου.
(αρ. απόφασης 299/2013)
ΘΕΜΑ 5ο : Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου για την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, επέκταση υφιστάµενης
πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσίων µεσογειακών ιχθύων στη θέση
«ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΚΕΡΙ» του ∆ήµου Ύδρας της Περιφέρειας Αττικής καθώς και
αλλαγή επωνυµίας φορέα από «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» σε
«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.»
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε αρνητικά επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου για την ανανέωση περιβαλλοντικών
όρων, επέκταση υφιστάµενης πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσίων

µεσογειακών ιχθύων στη θέση «ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΚΕΡΙ» του ∆ήµου Ύδρας της
Περιφέρειας Αττικής καθώς και αλλαγή επωνυµίας φορέα από «INTERFISH
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» σε «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.»,
επειδή (α) δεν δύναται να εκτιµηθεί και να αξιολογηθεί η υφιστάµενη
κατάσταση περιβάλλοντος, έτσι ώστε να προβεί στην πρόταση για
συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους που αφορούν την αιτούµενη αύξηση
δυναµικότητας (από 182 σε 1080 τόνους ιχθύων) της εν θέµατι
ιχθυοκαλλιέργειας και (β) σύµφωνα µε i) το υπ’ αρ.πρωτ. 40/04-09-2001
έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων µε θέµα «Παραχώρηση
θαλάσσιας έκτασης 35 στρεµµάτων για επέκταση µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας,
στην περιοχή της νήσου Τρίκερι του νοµού Πειραιά» και ii) το υπ’ αρ.πρωτ.
601/07-03-2008 έγγραφο του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και
Προστασίας Περιβάλλοντος µε θέµα «Σχετικά µε ερώτηµα αναφορικά µε την
ισχύ Υ.Α. προεγκρίσεων χωροθέτησης ιχθυοκαλλιεργητικών µονάδων σε
θαλάσσια περιοχή της νήσου Τρίκερι και σε θαλάσσια έκταση 10 στρ. στον
όρµο «Λιγέα» της νήσου Αίγινας», φέρεται να υπάρχουν αντιρρήσεις για
τυχόν επέκταση της µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από την Εφορεία Εναλίων
Αρχαιοτήτων και τον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας
Αθήνας.
(αρ. απόφασης 300/2013)
ΘΕΜΑ 6ο : Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για
την επέκταση δραστηριότητας προσωρινής αποθήκευσης – επεξεργασίας µη
επικινδύνων στερεών αποβλήτων – παλαιών µετάλλων και ΑΗΗΕ, µε την
προσθήκη της δραστηριότητας επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών,
κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), της εταιρείας ΦΑΙ∆ΡΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.,
στη Θέση Μικρό Κατερίνι ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε την αναβολή γνωµοδότησης
επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επέκταση
δραστηριότητας προσωρινής αποθήκευσης – επεξεργασίας µη επικινδύνων
στερεών αποβλήτων – παλαιών µετάλλων και ΑΗΗΕ, µε την προσθήκη της
δραστηριότητας επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και
κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), της εταιρείας ΦΑΙ∆ΡΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., στη Θέση Μικρό
Κατερίνι ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής, προκειµένου να
προσκοµιστούν πρόσθετα στοιχεία.
(αρ. απόφασης 301/2013)
ΘΕΜΑ 7ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για
τη δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης µη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων, ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ και συσσωρευτών, ανακύκλωσης µεταλλικών
απορριµµάτων και υπολειµµάτων, χύτευσης σιδήρου και επεξεργασίας
αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ) της εταιρείας
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
(ΚΑΜΑΥ Α.Β.Ε.Ε.) στην θέση «Τζαβερδέλλα» του ∆ήµου Άνω Λιοσίων.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα προσωρινής
αποθήκευσης µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ και
συσσωρευτών, ανακύκλωσης µεταλλικών απορριµµάτων και υπολειµµάτων,
χύτευσης σιδήρου και επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και
κατασκευών (ΑΕΚΚ) της εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΚΑΙ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑΜΑΥ Α.Β.Ε.Ε.) στην θέση
«Τζαβερδέλλα» του ∆ήµου Άνω Λιοσίων, µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι
όροι που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.
(αρ. απόφασης 302/2013 )

ΘΕΜΑ 2ο ΕΗ∆: Συζήτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα
Κέντρα ∆ιαφοροδιάγνωσης, ∆ιάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών
Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ∆∆Υ).
(ΣΥΖΗΤΗΣΗ)
Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου αναρτώνται στο site της
Περιφέρειας Αττικής http://www.patt.gov.gr.
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