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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Αθήνα, 23-12-2011 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ              

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών   
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής    

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

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 36ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στη συνεδρίασή του στις 20/12/2011 

που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού) 
συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµό απόφασης 385 έως 399 
έτους 2011:   
 
 

ΘΕΜΑ Ε.Η.∆. 1ο: Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας Περιφερειακών 
Συµβούλων από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. 
Περίληψη απόφασης: 

Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε τη δικαιολόγηση της απουσίας από τη συνεδρίαση 
στις 20-12-2011 του Περιφερειακού Συµβούλου κ. ∆ηµαρά Ιωάννη λόγω 
προγραµµατισµένης περιοδείας του στην Ήπειρο καθώς και του 
Περιφερειακού Συµβούλου κ. Καπάταη Χρήστου λόγω του γεγονότος ότι 
κλήθηκε ως µάρτυρας σε δίκη εκτός Αθηνών. 

(αρ. απόφασης 385/2011)        

 

ΘΕΜΑ 1ο : Σκοπιµότητα υποβολής προτάσεως του Έργου «Βελτίωση Οδού 
ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ – ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΚΑΝΑΚΙΩΝ Νήσου Σαλαµίνος» στο 
Ε.Π. Αττικής και εκτέλεσης του από την Περιφέρεια Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα υποβολής πρότασης για 
χρηµατοδότηση στο ΠΕΠ Αττικής ΕΣΠΑ  στην πρόσκληση του ΠΕΠ Αττικής 
30/9-06-2011 – Θεµατική Προτεραιότητα «Περιφερειακές-Τοπικές Οδοί» µε 
αρ. πρωτ. 2074, στον άξονα προτεραιότητας (1): «Ενίσχυση των Υποδοµών 
Προσπελασιµότητας-Ενέργειας» µε κωδικό Θεµατικής Προτεραιότητας- (23) 
Κατηγορία Πράξεων «Βελτίωση και επέκταση των Περιφερειακών Οδικών 
Αξόνων», που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ, της πράξεως: «Βελτίωση 
Οδού ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ - ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΑΝΑΚΙΩΝ Νήσου 
Σαλαµίνος», προϋπολογισµού 7.390.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ. 

 (αρ. απόφασης 386/2011)        
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ΘΕΜΑ 2ο: Σκοπιµότητα υποβολής προτάσεως του Έργου «Κατασκευή 
Γέφυρας Μάκρωνα  Νήσου Κυθήρων» στο Ε.Π. Αττικής και εκτέλεσής του 
από την Περιφέρεια Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα υποβολής πρότασης για 
χρηµατοδότηση στο ΠΕΠ Αττικής ΕΣΠΑ  στην πρόσκληση του ΠΕΠ Αττικής 
30/9-06-2011 – Θεµατική Προτεραιότητα «Περιφερειακές-Τοπικές Οδοί» µε 
αρ. πρωτ. 2074, στον άξονα προτεραιότητας (1): «Ενίσχυση των Υποδοµών 
Προσπελασιµότητας-Ενέργειας» µε κωδικό Θεµατικής Προτεραιότητας- (23) 
Κατηγορία Πράξεων «Βελτίωση και επέκταση των Περιφερειακών Οδικών 
Αξόνων», που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ, της πράξεως: «Κατασκευή 
Γέφυρας Μάκρωνα Νήσου Κυθήρων» προϋπολογισµού 1.844.000,00 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

       (αρ. απόφασης 387/2011)        
 

 
ΘΕΜΑ 3ο: Εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, για την υπογραφή των προτάσεων «απλής 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος» συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής σε 
συγχρηµατοδοτούµενα ευρωπαϊκά προγράµµατα (π.χ. προγράµµατα 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, πρωτοβουλίες κλπ. ∆εν αφορά 
διαδικασίες ένταξης τεχνικών έργων στο ΕΣΠΑ). 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής εξουσιοδότησε τον  Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ι. Σγουρού για 
την υπογραφή των προτάσεων «απλής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» 
συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής σε συγχρηµατοδοτούµενα ευρωπαϊκά 
προγράµµατα.  

(αρ. απόφασης 388/2011)        
 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση υποβολής πρότασης προέγκρισης νέων έργων στη ΣΑΕΠ 
385/2 έτους 2011. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε την υποβολή πρότασης για προέγκριση νέων έργων 
στη Σ.Α.Ε.Π. 385/2 και τροποποίηση πιστώσεων ήδη ενταγµένων στην ίδια 
Σ.Α.Ε.Π. 

(αρ. απόφασης 389/2011)        
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής, του ∆ήµου Ιλίου και του ∆ήµου Αγ. Αναργύρων – Καµατερού για το 
έργο «∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ Ο∆Ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ», συνολικού προϋπολογισµού 8.600.000  ευρώ (πλέον 
Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής: 

1) Ενέκρινε τους όρους της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής, του ∆ήµου Ιλίου και του ∆ήµου Αγ. Αναργύρων – 
Καµατερού για το έργο «∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ Ο∆Ο 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισµού 8.600.000 
€ πλέον Φ.Π.Α. 

2) Εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ι. Σγουρό για την υπογραφή 
της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης. 

(αρ. απόφασης 390/2011)        
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ΘΕΜΑ 6ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 
τη συµπλήρωση δραστηριότητας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών 
καυσίµων µε σταθερή πλωτή εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίµων, της 
εταιρείας “ΕΤΕΚΑ Α.Ε“, που είναι εγκατεστηµένη στο Πέραµα Αττικής επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας 142. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για τη συµπλήρωση δραστηριότητας αποθήκευσης και 
διακίνησης υγρών καυσίµων µε σταθερή πλωτή εγκατάσταση αποθήκευσης 
καυσίµων, της εταιρείας “ΕΤΕΚΑ Α.Ε“, που είναι εγκατεστηµένη στο Πέραµα 
Αττικής επί της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας 142, µε την προϋπόθεση να 
τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

(αρ. απόφασης 391/2011)        
 

ΘΕΜΑ 7ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 
την κατασκευή και λειτουργία του έργου:«Αιολικοί Σταθµοί Παραγωγής 
Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 165 MW (55 ανεµογεννήτριες-3MW 
έκαστη), και των συνοδών σε αυτό έργων, της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (κύριος έργου) στη Νότιο-Ανατολική 
Εύβοια και δύο εταιρειών που συστάθηκαν ως εξής: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» για τα Αιολικά Πάρκα ΒΙΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΚΙ-
ΜΠΑΡΘΙΖΑ (Τ1), ισχύος 24MW, ΤΣΟΥΚΑ-ΜΑΝΤΡΑΓΙΑΡ (Τ4), ισχύος 21MW, 
ΤΣΟΥΚΑ-ΣΚΟΥΡΑ (Τ5), ισχύος 30MW, ΜΗΛΙΑ (Τ6), ισχύος 30MW, 
ΝΤΟΥΓΚΖΑ-ΑΝΤΙΑΣ (Τ7), ισχύος 12MW, & ΜΟΥΡΙΖΑ-ΠΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ-
ΒΡΑΝΟΥΛΙ (Τ8), ισχύος 27MW, και «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» 
για τα Αιολικά Πάρκα ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΤΡΑ-ΛΙΟΦΑΝΤΙΖΑ (Τ9), ισχύος 6MW, & 
ΑΗ∆ΟΝΙ (Τ10), ισχύος 15MW, και διασυνδετική γραµµή µεταφοράς 150KV 
των Αιολικών Πάρκων µε το Κ.Υ.Τ. Παλλήνης διαµέσου των ∆ήµων Ραφήνας-
Πικερµίου, Σπάτων-Αρτέµιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νοµού Αττικής.   

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου:«Αιολικοί Σταθµοί 
Παραγωγής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 165 MW (55 
ανεµογεννήτριες-3MW έκαστη), και των συνοδών σε αυτό έργων, της 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (κύριος έργου) 
στη Νότιο-Ανατολική Εύβοια και δύο εταιρειών που συστάθηκαν ως εξής: 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» για τα Αιολικά Πάρκα ΒΙΟΣ-
ΚΑΛΑΜΑΚΙ-ΜΠΑΡΘΙΖΑ (Τ1), ισχύος 24MW, ΤΣΟΥΚΑ-ΜΑΝΤΡΑΓΙΑΡ (Τ4), 
ισχύος 21MW, ΤΣΟΥΚΑ-ΣΚΟΥΡΑ (Τ5), ισχύος 30MW, ΜΗΛΙΑ (Τ6), ισχύος 
30MW, ΝΤΟΥΓΚΖΑ-ΑΝΤΙΑΣ (Τ7), ισχύος 12MW, & ΜΟΥΡΙΖΑ-ΠΕΤΡΑ 
ΜΕΓΑΛΗ-ΒΡΑΝΟΥΛΙ (Τ8), ισχύος 27MW, και «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ 
ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» για τα Αιολικά Πάρκα ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΤΡΑ-ΛΙΟΦΑΝΤΙΖΑ (Τ9), 
ισχύος 6MW, & ΑΗ∆ΟΝΙ (Τ10), ισχύος 15MW, και διασυνδετική γραµµή 
µεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων µε το Κ.Υ.Τ. Παλλήνης διαµέσου 
των ∆ήµων Ραφήνας-Πικερµίου, Σπάτων-Αρτέµιδος, Παλλήνης και Παιανίας 
Νοµού Αττικής, για τη διασυνδετική γραµµή από το σηµείο προσαιγιάλωσης 
µε το ΚΥΤ Παλλήνης διαµέσου των ∆ήµων Ραφήνας-Πικερµίου, Σπάτων-
Αρτέµιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νοµού Αττικής ως εξής: ως σηµείο 
προσαιγιάλωσης το εναλλακτικό σηµείο στα όρια των ∆ήµων Ραφήνας και 
Αρτέµιδος στη θέση Άγιος Νικόλαος στο ακρωτήρι Βελάνι, καθώς πρόκειται 
για ήδη εγκεκριµένο περιβαλλοντικά σηµείο προσαιγιάλωσης, σύµφωνα µε τη 
σχετική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, για τα 8 αιολικά πάρκα 
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της εταιρείας µε την επωνυµία «DAMCO Energy A.E.» και τη διασυνδετική 
γραµµή τους στο ΚΥΤ Παλλήνης, µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι 
περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

(αρ. απόφασης 392/2011)        
 

ΘΕΜΑ 8ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 
την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου “Μονάδα παραλαβής, 
αποσυσκευσίας, ανασυσκευασίας, ετικετοποίησης, αποθήκευσης και 
διανοµής εµπορευµάτων “Logistics” επί της παράπλευρης οδού Ν.Ε.Ο. 
Αθηνών – Κορίνθου SR.3 στο ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας της εταιρείας 
ΟΡΦΕΥΣ  ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

Περίληψη απόφασης:  

Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε την αναβολή γνωµοδότησης επί της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου 
“Μονάδα παραλαβής, αποσυσκευσίας, ανασυσκευασίας, ετικετοποίησης, 
αποθήκευσης και διανοµής εµπορευµάτων “Logistics” επί της παράπλευρης 
οδού Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου SR.3 στο ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας της 
εταιρείας ΟΡΦΕΥΣ  ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., µέχρι να 
προσκοµιστούν τα συµπληρωµατικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί από το 
Τµήµα Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού. 
Συγκεκριµένα, έχουν ζητηθεί να διευκρινιστούν και να προσκοµιστούν τα 
κάτωθι: 

1. Να γίνει εκτίµηση επιφανειακών απορροών σε περίπτωση 
κανονικής αλλά και µεγάλης έντασης βροχής (πληµµυρική 
απορροή σε κυβικά). 

2. Στοιχεία σχετικά µε τα µεγέθη και τις παροχές που µπορούν να 
λάβουν οι αγωγοί του αποχετευτικού συστήµατος (όµβρια – 
κανάλια συλλογής). Σύνδεση της παροχής µε την ανωτέρω 
εκτίµηση των επιφανειακών απορροών (1). 

3. Να αποδοθεί σε σχέδιο κατάλληλης κλίµακας η όδευση των 
όµβριων που εισέρχονται και εξέρχονται του οικοπέδου, µε 
απεικόνιση αγωγών και φρεάτων, προς τα πού οδηγούνται τα 
όµβρια όταν εξέρχονται της µονάδας, στοιχεία αγωγών, κλπ. 

4. Να διευκρινιστεί ο όγκος των υλικών εκσκαφής. Ποιο ποσοστό 
αυτών θα επαναχρησιµοποιηθεί, που θα αποθηκευτούν 
προσωρινά τα υλικά εκσκαφής καθώς επίσης που θα οδηγηθούν 
τα υλικά τα οποία δεν θα επαναχρησιµοποιηθούν. 

(αρ. απόφασης 393/2011)        
 

ΘΕΜΑ 9ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 
την υφιστάµενη δραστηριότητα αποθηκών εντός του “Κτιρίου 7” της εταιρείας 
“DIA HELLAS A.E.” στη θέση Τρύπιο Λιθάρι εντός ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ του ∆ήµου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής µετά προσθήκης ψυκτικών θαλάµων. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για την υφιστάµενη δραστηριότητα αποθηκών εντός του “Κτιρίου 
7” της εταιρείας “DIA HELLAS A.E.” στη θέση Τρύπιο Λιθάρι εντός ΒΙΠΑ – 
ΒΙΟΠΑ του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής µετά προσθήκης ψυκτικών 
θαλάµων, µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

(αρ. απόφασης 394/2011)        
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ΘΕΜΑ 10ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) για τη διαδικασία ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων και επέκτασης 
της υφιστάµενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου Μεγαρέων. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για τη διαδικασία ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων και 
επέκτασης της υφιστάµενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου 
Μεγαρέων, µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

(αρ. απόφασης 395/2011)        
 
ΘΕΜΑ 11ο : Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης µη επικινδύνων 
στερεών αποβλήτων και χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών και ηλεκτρικών 
στηλών καθώς και ανακύκλωσης µεταλλικών και µη µεταλλικών 
απορριµµάτων και υπολειµµάτων, της εταιρείας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
∆.Ι.Ε.Π.Ε., στη θέση “Αγ. Γεώργιος” (σε περιοχή ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ) 
Ασπροπύργου Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης µη 
επικινδύνων στερεών αποβλήτων και χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών και 
ηλεκτρικών στηλών καθώς και ανακύκλωσης µεταλλικών και µη µεταλλικών 
απορριµµάτων και υπολειµµάτων, της εταιρείας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
∆.Ι.Ε.Π.Ε., στη θέση “Αγ. Γεώργιος” (σε περιοχή ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ) 
Ασπροπύργου Αττικής, µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί 
όροι που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

(αρ. απόφασης 396/2011)        
 

ΘΕΜΑ 12ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) για τη διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης «Ολοκλήρωση 
µελέτης χάραξης και διαπλάτυνση της επαρχιακής οδού Μέγαρα – 
Αλεποχώρι.» 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για τη διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
«Ολοκλήρωση µελέτης χάραξης και διαπλάτυνση της επαρχιακής οδού 
Μέγαρα – Αλεποχώρι», µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί 
όροι που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

(αρ. απόφασης 397/2011)        
 
 

ΘΕΜΑ Ε.Η.∆. 2ο: Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας Περιφερειακών 
Συµβούλων από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. 
Περίληψη απόφασης: 

Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε τη δικαιολόγηση της απουσίας από τη συνεδρίαση 
στις 20-12-2011 του Περιφερειακού Συµβούλου κ. Αθανασίου Αθανάσιου για 
οικογενειακούς λόγους καθώς και του Περιφερειακού Συµβούλου κ. 
Παναγούλη Ευστάθιου λόγω ασθένειας. 

(αρ. απόφασης 398/2011)        

 
ΘΕΜΑ 13ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
που αφορά την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων κατόπιν µηχανολογικού 
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εκσυγχρονισµού υφιστάµενου εργοστασίου – πτηνοσφαγείου – τεµαχισµού 
και συσκευασίας, της εταιρείας ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΕΒΕ που 
βρίσκεται στη θέση Παλαιοπαναγιά στην Παιανία. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων που αφορά την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων κατόπιν 
µηχανολογικού εκσυγχρονισµού υφιστάµενου εργοστασίου – πτηνοσφαγείου 
– τεµαχισµού και συσκευασίας, της εταιρείας ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΓΕΒΕ που βρίσκεται στη θέση Παλαιοπαναγιά στην Παιανία, µε την 
προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην εν 
λόγω απόφαση. 

(αρ. απόφασης 399/2011)        

 

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


