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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Αθήνα,  26-09-2011 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ              

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
∆/νση ∆ιοίκησης 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων     
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής    

∆/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17 
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213-2063532 
         213-2063775 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 25ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στη συνεδρίασή του της 22/09/2011 
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού) 
συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµό απόφασης 257 έως 281 
έτους 2011: 
 
 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Πρώτη Παρουσίαση του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής 

2021. 

(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)  
 

ΘΕΜΑ 26ο: Συζήτηση και διατύπωση προτάσεων για την επικείµενη 
αναθεώρηση της σύµβασης του ∆ιεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε: 
1) Προτείνει στην επικείµενη αναθεώρηση της σύµβασης του ∆ιεθνούς 
Αεροδροµίου Αθηνών να περιληφθούν τα ακόλουθα: 
α) Να µειώσει ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών τα τέλη και τις χρεώσεις για 
όλους τους χρήστες κατά 50% (αεροπορικές εταιρίες, εταιρίες handling κλπ). 
β) Όσον αφορά στις εταιρίες handling, που όπως ξέρουµε λειτουργούν τα 
αεροδρόµια, θα πρέπει να ζητήσουµε τη µείωση του λειτουργικού κόστους 
τους, π.χ. ενοίκια, parking κλπ., το οποίο κόστος είναι έσοδο για το αεροδρόµιο 
και επιβαρύνει αντιστοίχως τις αεροπορικές εταιρίες που πληρώνουν το 
handling. Οι αεροπορικές εταιρίες θα επωφεληθούν τόσο από τις µειώσεις των 
parking/landing fees, όσο και από τις χαµηλότερες τιµές που θα έχουν στο 
handling (αφού παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του κόστους τους και 
κατ’ επέκταση στο κόστος του ελληνικού τουριστικού πακέτου). 
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γ) Να ενεργοποιήσει το Satellite µε µειωµένες χρεώσεις κατά 35% (βλ. 
αεροδρόµιο Κοπεγχάγης). 
δ) Να υπάρχει µνεία ώστε το 1% του τζίρου του αεροδροµίου να αποδίδεται 
στους θιγόµενους ∆ήµους Κορωπίου, Μαρκοπούλου, Παιανίας, Σπάτων-
Αρτέµιδας και Ραφήνας. 
2) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Αττικής στο πλαίσιο των θέσεων και 
προτάσεων της εν λόγω απόφασης να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για τη σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής καθώς και να απευθυνθεί 
σε όλα τα αρµόδια Υπουργεία για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν µε την 
απόφαση.                                                                              

 (αρ. απόφασης 257/2011)        
 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σκοπιµότητας υποβολής προτάσεως του έργου 
«∆ίκτυα αποχέτευσης οµβρίων ∆ήµου Μελισσίων» στο ΠΕΠ Αττικής 2007-
2013. 

Περίληψη απόφασης :  
Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα υποβολής πρότασης για 
χρηµατοδότηση στο ΠΕΠ Αττικής ΕΣΠΑ  στην πρόσκληση 6/3-10-2008 - 
«Πρόληψη Κινδύνων» και στην κατηγορία πράξεων «Κατασκευή ∆ικτύων 
Απορροής Οµβρίων Υδάτων» (02.53.01.01) µε αρ. πρωτ. 8302/3-10-2008 του 
άξονα προτεραιότητας (2): «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας 
Ζωής»- (53) που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ, της πράξεως: 
«∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ», µε 
προϋπολογισµό ένταξης στο ΠΕΠ Αττικής 2.422.068 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

                                                                           (αρ. απόφασης 258/2011)        
 

 

ΘΕΜΑ 3ο. Έγκριση σκοπιµότητας υποβολής προτάσεως του έργου 
«∆ιαπλάτυνση Λεωφόρου Αγίου ∆ηµητρίου (από οδό Θεοµήτορος έως οδό 
Γράµµου)» στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 και εκτέλεσής του µε 
συγχρηµατοδοτούµενους πόρους από την Περιφέρεια Αττικής. 

Περίληψη απόφασης :  
Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα υποβολής πρότασης για 
χρηµατοδότηση στο ΠΕΠ Αττικής ΕΣΠΑ στην πρόσκληση 30/9-06-2011 - και 
στην κατηγορία πράξεων «Βελτίωση και επέκταση των Περιφερειακών Οδικών 
Αξόνων» (02.23.01.01) µε αρ. πρωτ. 2074/9-06-2011 (κωδικός πρόσκλησης 
30) του άξονα προτεραιότητας (1): «Ενίσχυση των Υποδοµών 
Προσπελασιµότητας-Ενέργειας» µε κωδικό Θεµατικής Προτεραιότητας- (23) 
Περιφερειακές-Τοπικές Οδοί, της πράξεως: 
«∆ιαπλάτυνση Λεωφόρου Αγίου ∆ηµητρίου (από οδό Θεοµήτορος έως οδό 
Γράµµου)» προϋπολογισµού 6.287.760,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 

                                         (αρ. απόφασης 259/2011)         

      
    ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σκοπιµότητας υποβολής προτάσεως του έργου 

«∆ιάνοιξη Λεωφόρου Θηβών από οδό Αγίου Νικολάου έως Λ. Φυλής» στο 
ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 και εκτέλεσής του µε συγχρηµατοδοτούµενους πόρους 
από την Περιφέρεια Αττικής. 
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    Περίληψη απόφασης :  
 Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα υποβολής πρότασης για 
χρηµατοδότηση στο ΠΕΠ Αττικής στην πρόσκληση 30/9-06-2011 - και στην 
κατηγορία πράξεων «Βελτίωση και επέκταση των Περιφερειακών Οδικών 
Αξόνων» (02.23.01.01) µε αρ.πρωτ. 2074/9-06-2011 (κωδικός πρόσκλησης 30) 
του άξονα προτεραιότητας (1): «Ενίσχυση των Υποδοµών 
Προσπελασιµότητας-Ενέργειας» µε κωδικό Θεµατικής Προτεραιότητας- (23) 
Περιφερειακές-Τοπικές Οδοί, που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ, της 
πράξεως: «∆ιάνοιξη Λεωφόρου Θηβών από Οδό Αγίου Νικολάου έως Λ. 
Φυλής» προϋπολογισµού 11.300.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
  

                                         (αρ. απόφασης 260/2011)                            
 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σκοπιµότητας υποβολής προτάσεως του έργου 
«Βιοκλιµατική ανάπλαση οδών και δηµιουργία δικτύου ποδηλατοδρόµων στο 
∆ήµο Αγίας Παρασκευής» στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα υποβολής πρότασης για 
χρηµατοδότηση στο ΠΕΠ Αττικής στη Θεµατική Προτεραιότητα 
«Ολοκληρωµένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναζωογόνηση», στον 
άξονα προτεραιότητας (6): «Αναζωογόνηση (regeneration) Αστικών 
Περιοχών»» µε κωδικό Θεµατικής Προτεραιότητας- Κατηγορίες Πράξεων (61) 
«Αναπλάσεις Υποβαθµισµένων Περιοχών» (04.61.01.01) και (63) «Κατασκευή 
Ποδηλατοδρόµων» (04.61.01.03) που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ, της 
πράξεως: 
«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» µε προϋπολογισµό 
ένταξης στο ΠΕΠ Αττικής 9.520.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

                                      
 (αρ. απόφασης 261/2011)                            

                      
 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σκοπιµότητας υποβολής προτάσεως του έργου 
«Ανακατασκευή πλατείας Ρίµινι και διαµόρφωση Α. Παναγούλη του ∆ήµου 
Ιλίου» στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα υποβολής πρότασης για 
χρηµατοδότηση στο ΠΕΠ Αττικής στη Θεµατική Προτεραιότητα 
«Ολοκληρωµένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναζωογόνηση», στον 
άξονα προτεραιότητας (6): «Αναζωογόνηση (regeneration) Αστικών 
Περιοχών»» µε κωδικό Θεµατικής Προτεραιότητας- Κατηγορίες Πράξεων (61) 
«Αναπλάσεις Υποβαθµισµένων Περιοχών» (04.61.01.01) και (63) «Κατασκευή 
Ποδηλατοδρόµων» (04.61.01.03) που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ, της 
πράξεως: 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΙΜΙΝΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο∆ΟΥ Α. 
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ, ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» µε προϋπολογισµό ένταξης στο ΠΕΠ 
Αττικής 681.526,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 
(αρ. απόφασης 262/2011)   
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σκοπιµότητας υποβολής προτάσεως του έργου 
«Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου ∆ήµου Αµαρουσίου» στο ΠΕΠ Αττικής 2007-
2013. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα υποβολής πρότασης για 
χρηµατοδότηση στο ΠΕΠ Αττικής στην Θεµατική Προτεραιότητα 
«Ολοκληρωµένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναζωογόνηση», στον 
άξονα προτεραιότητας (6): «Αναζωογόνηση (regeneration) Αστικών 
Περιοχών»» µε κωδικό Θεµατικής Προτεραιότητας- (61)/ Κατηγορία Πράξεων 
«Αναπλάσεις Υποβαθµισµένων Περιοχών» (04.61.01.01) που 
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ, της πράξεως: 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» µε 
προϋπολογισµό ένταξης στο ΠΕΠ Αττικής 7.600.000,00 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

(αρ. απόφασης 263/2011)   
 
 
 

ΘΕΜΑ 8ο:  Έγκριση σκοπιµότητας υποβολής προτάσεως του έργου 
«Κατασκευή 5ου βρεφονηπιακού σταθµού ∆ήµου Αιγάλεω» στο ΠΕΠ Αττικής 
2007-2013. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα υποβολής πρότασης για 
χρηµατοδότηση στο ΠΕΠ Αττικής στην Θεµατική Προτεραιότητα του ΠΕΠ 
«Υποδοµές Φροντίδας Παιδιών» (κωδ. 77), στον άξονα προτεραιότητας (2): 
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», κατηγορία πράξης 
«Κατασκευή και Ανάπτυξη Υποδοµών Φροντίδας Παιδιών» (2.77.01.01), που 
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ, της πράξεως: 
«Κατασκευή 5ου βρεφονηπιακού σταθµού ∆ήµου Αιγάλεω» µε προϋπολογισµό 
προτεινόµενης ένταξης στο ΠΕΠ Αττικής 1.099.099,00 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

(αρ. απόφασης 264/2011)   
 
 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση σκοπιµότητας υποβολής προτάσεως του έργου 
«Βρεφονηπιακός σταθµός επί της οδού Κοµνηνών (κτίριο Α΄- παιδικός σταθµός 
δυναµικότητας 40 νηπίων) ∆. Αργυρούπολης» στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα υποβολής πρότασης για 
χρηµατοδότηση στο ΠΕΠ Αττικής στην Θεµατική Προτεραιότητα του ΠΕΠ 
«Υποδοµές Φροντίδας Παιδιών» (κωδ. 77), στον άξονα προτεραιότητας (2): 
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», κατηγορία πράξης 
«Κατασκευή και Ανάπτυξη Υποδοµών Φροντίδας Παιδιών» (2.77.01.01), που 
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ, όταν η Ε∆Α Αττικής εκδώσει σχετική 
πρόσκληση της πράξεως: 
«Βρεφονηπιακός σταθµός επί της οδού Κοµνηνών (κτίριο Α΄- παιδικός σταθµός 
δυναµικότητας 40 νηπίων) ∆. Αργυρούπολης» µε προϋπολογισµό 
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προτεινόµενης ένταξης στο ΠΕΠ Αττικής 891.733,24 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

(αρ. απόφασης 265/2011)   
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση σκοπιµότητας υποβολής προτάσεως του έργου 

«Ανάπλαση – ∆ηµιουργία ποδηλατόδροµου και διασφάλιση προσβασιµότητας 
επί της οδού Θηβών (Τµήµα από Ιδοµενέως έως Αγίου Νικολάου) ∆ήµου Ιλίου» 
στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα υποβολής πρότασης για 
χρηµατοδότηση στο ΠΕΠ Αττικής στην Θεµατική Προτεραιότητα 
«Ολοκληρωµένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναζωογόνηση», στον 
άξονα προτεραιότητας (6): «Αναζωογόνηση (regeneration) Αστικών 
Περιοχών»» µε κωδικό Θεµατικής Προτεραιότητας- Κατηγορίες Πράξεων (61) 
«Αναπλάσεις Υποβαθµισµένων Περιοχών» (04.61.01.01) και (63) «Κατασκευή 
Ποδηλατοδρόµων» (04.61.01.03) που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ, της 
πράξεως: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ 
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΘΗΒΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ 
Ι∆ΟΜΕΝΕΩΣ ΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)/ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» µε προϋπολογισµό 
ένταξης στο ΠΕΠ Αττικής 756.761,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

(αρ. απόφασης 266/2011)   
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση σκοπιµότητας υποβολής προτάσεως του έργου 

«Εσωτερικές διαρρυθµίσεις και ανακαίνιση Κυριαζίδειου κτιρίου για στέγαση 
µονάδας στήριξης συγγενών περιθαλ/ων στο ΓΝΝΘΑ ΣΩΤΗΡΙΑ» στο ΠΕΠ 
Αττικής 2007-2013. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα υποβολής πρότασης για 
χρηµατοδότηση στο ΠΕΠ Αττικής στην Θεµατική Προτεραιότητα του ΠΕΠ 
«Άλλες Κοινωνικές Υποδοµές», στον άξονα προτεραιότητας (2): «Αειφόρος 
Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» που συγχρηµατοδοτείται από το 
ΕΤΠΑ, της πράξεως: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 
ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΘΑΛ/ΩΝ ΣΤΟ ΓΝΝΘΑ ΣΩΤΗΡΙΑ» µε προϋπολογισµό ένταξης στο ΠΕΠ 
Αττικής 477.993 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

(αρ. απόφασης 267/2011)   
 
ΘΕΜΑ 17ο: Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για τη µείωση της απόστασης της 

υπό πολεοδόµηση περιοχής από υφιστάµενο νεκροταφείο στο ∆ήµο 
Αµαρουσίου Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε την αναβολή γνωµοδότησης επί της ΜΠΕ για τη 
µείωση της απόστασης της υπό πολεοδόµηση περιοχής από υφιστάµενο 
νεκροταφείο στο ∆ήµο Αµαρουσίου Αττικής, προκειµένου να προσκοµιστούν 
πρόσθετα στοιχεία. 

(αρ. απόφασης 268/2011)   
 
ΘΕΜΑ 18ο: Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για την ανανέωση και τροποποίηση 

Π.Ο. (λόγω µηχανολογικού εκσυγχρονισµού) του εργοστασίου παραγωγής 
χυτοπρεσσαριστών προϊόντων αλουµινίου και µηχανουργείο κατασκευής και 
επισκευής πάσης φύσεως µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων αυτών µ.α.κ. της 
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εταιρείας «ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ Α.Ε.» που λειτουργεί στη θέση 
Ξεροπήγαδο του ∆ήµου Μάνδρας Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της ΜΠΕ για την ανανέωση και 
τροποποίηση Π.Ο. (λόγω µηχανολογικού εκσυγχρονισµού) του εργοστασίου 
παραγωγής χυτοπρεσσαριστών προϊόντων αλουµινίου και µηχανουργείο 
κατασκευής και επισκευής πάσης φύσεως µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων 
αυτών µ.α.κ. της εταιρείας «ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ Α.Ε.» που λειτουργεί στη 
θέση Ξεροπήγαδο του ∆ήµου Μάνδρας Αττικής µε την προϋπόθεση ότι θα 
τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

 (αρ. απόφασης 269/2011)   
 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για ανανέωση Π.Ο. κατόπιν 

αιτήµατος µηχανολογικού εκσυγχρονισµού της υφιστάµενης δραστηριότητας 
«εργοστάσιο κατασκευής µεταλλικών βαρελιών» της εταιρείας «GREIF 
HELLAS S.A.» που λειτουργεί στην επαρχιακή οδό Μάνδρας – Μαγούλας του 
∆ήµου Μάνδρας Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της ΜΠΕ για ανανέωση Π.Ο. κατόπιν 
αιτήµατος µηχανολογικού εκσυγχρονισµού της υφιστάµενης δραστηριότητας 
«εργοστάσιο κατασκευής µεταλλικών βαρελιών» της εταιρείας «GREIF 
HELLAS S.A.» που λειτουργεί στην επαρχιακή οδό Μάνδρας – Μαγούλας του 
∆ήµου Μάνδρας Αττικής, µε την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι 
περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

 (αρ. απόφασης 270/2011)   
 
ΘΕΜΑ 20ο: Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για την ανανέωση, εκσυγχρονισµό 

και προσθήκη δραστηριότητας της εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΒΕΕ» 
στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ» ή «ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ» στο ∆ήµο Ασπροπύργου. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της ΜΠΕ για την ανανέωση, 
εκσυγχρονισµό και προσθήκη δραστηριότητας της εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΒΕΕ» στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ» ή «ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ» στο ∆ήµο 
Ασπροπύργου, µε την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, 
που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

 (αρ. απόφασης 271/2011)   
 
ΘΕΜΑ 21ο: Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για την εγκατάσταση και λειτουργία 

φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,785 MW εντός έκτασης 38.632 µ2 (συνολική 
έκταση γηπέδου 81.085 µ2) στη θέση «ΓΚΙΟΥΖΕΠΕΝΑ» Αµφιάλης του ∆ήµου 
Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.» 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε αρνητικά επί της  ΜΠΕ για την εγκατάσταση και 
λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,785 MW εντός έκτασης 38.632 µ2 
(συνολική έκταση γηπέδου 81.085 µ2) στη θέση «ΓΚΙΟΥΖΕΠΕΝΑ» Αµφιάλης 
του ∆ήµου Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.», όπως αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση. 

(αρ. απόφασης 272/2011)   



 7 

 
 ΘΕΜΑ 22ο: Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για το έργο «Επισκευή, κατασκευή, 

συντήρηση και εξοπλισµός κτιρίων και εγκαταστάσεων µαθητικών 
κατασκηνώσεων (υπαλλήλων) του ΥΠΕΘ στον Άγιο Ανδρέα ∆ήµου Νέας 
Μάκρης. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της ΜΠΕ για το έργο «Επισκευή, 
κατασκευή, συντήρηση και εξοπλισµός κτιρίων και εγκαταστάσεων µαθητικών 
κατασκηνώσεων (υπαλλήλων) του ΥΠΕΘ στον Άγιο Ανδρέα ∆ήµου Νέας 
Μάκρης, µε την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

 (αρ. απόφασης 273/2011)   
 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για τον µηχανολογικό 

εκσυγχρονισµό του τυπογραφείου της εταιρείας «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» 
στο Κορωπί Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της ΜΠΕ για τον µηχανολογικό 
εκσυγχρονισµό του τυπογραφείου της εταιρείας «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» 
στο Κορωπί Αττικής, µε την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί 
όροι, που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

 (αρ. απόφασης 274/2011)   
 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για τη δραστηριότητα αποθήκευσης 

αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) µε προσθήκη δραστηριότητας 
προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων βρώσιµων ελαίων (ΑΒΕ) της εταιρείας 
ΕΣΚ ΟΪΛ ΑΒΕΕ, επί της οδού Λυκοβρύσεως στη Μεταµόρφωση Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της ΜΠΕ για τη δραστηριότητα 
αποθήκευσης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) µε προσθήκη 
δραστηριότητας προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων βρώσιµων ελαίων 
(ΑΒΕ) της εταιρείας ΕΣΚ ΟΪΛ ΑΒΕΕ, επί της οδού Λυκοβρύσεως στη 
Μεταµόρφωση Αττικής, µε την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί 
όροι, που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

 (αρ. απόφασης 275/2011)   
 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Εργοστάσιο πλαστικών 

της εταιρείας «BASEPLAST A.B.E.E.», που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Άννης 
10, περιοχή Ελαιώνα του ∆ήµου Ταύρου Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε την αναβολή γνωµοδότησης επί της ΜΠΕ του 
έργου «Εργοστάσιο πλαστικών της εταιρείας «BASEPLAST A.B.E.E.», που 
βρίσκεται επί της οδού Αγ. Άννης 10, περιοχή Ελαιώνα του ∆ήµου Ταύρου 
Αττικής, προκειµένου να προσκοµιστούν πρόσθετα στοιχεία.  

(αρ. απόφασης 276/2011)   
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ΘΕΜΑ 16ο: Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ στα πλαίσια έκδοσης άδειας χρήσης 
νερού της υφιστάµενης στο ∆ηµοτικό εργοτάξιο του ∆ήµου Φιλοθέης 
υδρογεώτρησης Γ4. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της ΜΠΕ στα πλαίσια έκδοσης άδειας 
χρήσης νερού της υφιστάµενης στο ∆ηµοτικό εργοτάξιο του ∆ήµου Φιλοθέης 
υδρογεώτρησης Γ4,  µε την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί 
όροι, που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

 (αρ. απόφασης 277/2011)   
 
ΘΕΜΑ 24ο: Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για την εγκατάσταση υποδοχής, 

επεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης αδρανών υλικών και αποβλήτων 
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» στη θέση «Λαµπρικά – Μύντρεζα» του ∆ήµου Κορωπίου 
Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της ΜΠΕ για την εγκατάσταση υποδοχής, 
επεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης αδρανών υλικών και αποβλήτων 
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» στη θέση «Λαµπρικά – Μύντρεζα» του ∆ήµου Κορωπίου 
Αττικής, µε την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

 (αρ. απόφασης 278/2011)   
 
ΘΕΜΑ 12ο: Ορισµός ελεγκτών χρήσης 2010 του Περιφερειακού ΚΕΚ Αθηνών. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής όρισε ως τακτικούς  ελεγκτές  της διαχείρισης  του Περιφερειακού ΚΕΚ 
Αθηνών χρήσης οικονοµικού έτους 2010 τους κ.κ. Τσότρα Ιωάννη του Ελευθερίου 
Α.Μ ΣΟΕΛ 28413 και Σαλούστρο Σταύρο µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 14611. 

  (αρ. απόφασης 279/2011)   
 

  
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο 3ο Φεστιβάλ 

Ελληνικού Γάλακτος και Τυριού. 
Περίληψη απόφασης:  

Το Π.Σ. Αττικής:  
1) Ενέκρινε τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο 3ο Φεστιβάλ Ελληνικού 
Γάλακτος και Τυριού, που θα πραγµατοποιηθεί στις 21, 22 και 23 Οκτωβρίου 
του 2011 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 
2)Ενέκρινε την κάλυψη δαπάνης ποσού 15.000,00 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).  

(αρ. απόφασης 280/2011) 
 
 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην έκθεση 
“Ελληνική Παράδοση – Τρόφιµα – Ποτά – Λαϊκή Τέχνη”. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής:  
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1) Ενέκρινε τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην έκθεση “Ελληνική 
Παράδοση – Τρόφιµα – Ποτά – Λαϊκή Τέχνη”, που θα πραγµατοποιηθεί 6,7,8 
και 9 Οκτωβρίου του 2011 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. 
2)Ενέκρινε την κάλυψη δαπάνης ποσού 9.840 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.).  

(αρ. απόφασης 281/2011) 
 
 
 
 
 
               

Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου αναρτώνται στο site της 
Περιφέρειας Αττικής http://www.patt.gov.gr. 
 
 
       
                                                                          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  

      
   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ  


