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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα, 21-12-2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ       Αρ. πρωτ. οικ. 192479 
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 (συµπληρωµατικός) 
 40ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στη συνεδρίασή του στις 20/12/2012 η 
οποία αποτελεί συνέχεια της συνεδρίασης στις 18/12/2012 και 
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Aνάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και 
Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού) συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν 
αριθµό απόφασης 398 έως 401έτους 2012:   
 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «∆ιαµόρφωση λιµενικής 
εγκατάστασης του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(Ν.Α.Ο.Μ.Α.), στην περιοχή Μάτι της δηµοτικής ενότητας Νέας Μάκρης του 
∆ήµου Μαραθώνα Αττικής».  
Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε: 

1) Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «∆ιαµόρφωση λιµενικής εγκατάστασης του 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν.Α.Ο.Μ.Α.), στην 
περιοχή Μάτι της δηµοτικής ενότητας Νέας Μάκρης του ∆ήµου Μαραθώνα 
Αττικής» για τα έργα που αφορούν: τον υφιστάµενο λιµένα µετά των δύο 
λιµενοδεξαµενών, τον υφιστάµενο µόλο και κρηπιδώµατα, τη γλύστρα και 
τους έξι αγωγούς ανανέωσης των υδάτων, την υπάρχουσα επιχωµάτωση 
µετά της πλατείας, της παιδικής χαράς, των γηπέδων καλαθοσφαίρισης και 
πετοσφαίρισης στην παραλία (beach volley ball) και των εκεί διαδρόµων και 
περιπατητικών παραγιάλιων διαδροµών, των wc µετά του στεγανού βόθρου, 
των αποδυτηρίων και των χώρων φύλαξης του εξοπλισµού αντιµετώπισης 
εκτάκτων αναγκών, µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, 
που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

2) Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «∆ιαµόρφωση λιµενικής εγκατάστασης του 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν.Α.Ο.Μ.Α.), στην 
περιοχή Μάτι της δηµοτικής ενότητας Νέας Μάκρης του ∆ήµου Μαραθώνα 
Αττικής» για τα έργα και τις δραστηριότητες που αφορούν τα γραφεία του 
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οµίλου, τα εκπαιδευτήρια και τους χώρους φύλαξης του ναυταθλητικού υλικού 
µετά όµως τη θετική έγγραφη γνωµοδότηση των αρµόδιων υπηρεσιών και 
µετά τη διερεύνηση της δυνατότητας εναλλακτικής τοποθέτησής τους εκτός 
αιγιαλού και παραλίας, µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί 
όροι, που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
           3) Αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «∆ιαµόρφωση λιµενικής εγκατάστασης του 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν.Α.Ο.Μ.Α.), στην 
περιοχή Μάτι της δηµοτικής ενότητας Νέας Μάκρης του ∆ήµου Μαραθώνα 
Αττικής» για τα υπόλοιπα έργα που δεν εµπεριέχονται στα προηγούµενα, ως 
έργα µη εξυπηρετούντα κοινωφελή σκοπό και εµποδίζοντα την ελεύθερη 
πρόσβαση στον αιγιαλό και την παραλία.  

Ο φορέας του έργου και της δραστηριότητας οφείλει να αναθέσει σε 
εξειδικευµένο γραφείο την εκπόνηση κατάλληλης ακτοµηχανικής µελέτης, 
όπου θα φαίνεται και θα περιγράφεται συγκεκριµένα η αναγκαιότητα της 
λήψης ή µη κατάλληλων διορθωτικών µέτρων για την αντιµετώπιση της 
παρατηρούµενης διάβρωσης των ακτών πλησίον του έργου. 

                                                                           (αρ. απόφασης 398/2012) 

 
ΘΕΜΑ 5ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων για 
τη λειτουργία της δραστηριότητας του Γενικού Νοσοκοµείου Νίκαιας Πειραιά 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» επί της ∆. Μαντούβαλου 3, Ο.Τ. 342, στο ∆ήµο 
Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, δυναµικότητας 618 κλινών. 
Περίληψη απόφασης:  

Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών  
Επιπτώσεων για τη λειτουργία της δραστηριότητας του Γενικού Νοσοκοµείου 
Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» επί της ∆. Μαντούβαλου 3, Ο.Τ. 
342, στο ∆ήµο Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, δυναµικότητας 618 κλινών, 
µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται 
στην εν λόγω απόφαση. 

                                                                           (αρ. απόφασης 399/2012) 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας του έργου «2η αναβάθµιση του 
Τερµατικού Σταθµού Υγροποιηµένου Αερίου» της εταιρείας «∆ΕΣΦΑ Α.Ε.» στη 
Νήσο Ρεβυθούσα νότια της Πάχης Μεγάρων Νοµού Αττικής. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας του έργου «2η 
αναβάθµιση του Τερµατικού Σταθµού Υγροποιηµένου Αερίου» της εταιρείας 
«∆ΕΣΦΑ Α.Ε.» στη Νήσο Ρεβυθούσα νότια της Πάχης Μεγάρων Νοµού 
Αττικής, καθώς αντιτίθεται η τοπική κοινωνία. 

                                                                           (αρ. απόφασης 400/2012) 
 

ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση λιµανιών νησιών  Περιφέρειας 
Αττικής .  
Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής εξέδωσε το παρακάτω ψήφισµα: 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής διαφωνεί µε την ιδιωτικοποίηση των 
λιµανιών Ύδρας, Πόρου καθώς και των λιµανιών των άλλων νησιών της 
Περιφέρειας Αττικής, διότι είναι καθαρά τοπικού χαρακτήρα και άρρηκτα 
συνδεδεµένα µε τους κηρυγµένους διατηρητέους οικισµούς των νησιών 
καθώς και µε την οικονοµική και κοινωνική ζωή τους. 



 3 

Επιπλέον, το Περιφερειακό Συµβούλιο θεωρεί ότι µια πιθανή ιδιωτικοποίησή 
τους ελάχιστα µπορεί να συµβάλει στην αποπληρωµή του δηµόσιου χρέους 
ενώ αντιθέτως θα δηµιουργήσει προβλήµατα στην τοπική οικονοµία και την 
ανάπτυξη της πορείας των νησιών.  

(αρ. απόφασης 401/2012) 
 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Ενηµέρωση για την τουριστική προβολή της Αττικής. 
 

(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) 
 
 
 
Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου αναρτώνται στο site της 
Περιφέρειας Αττικής http://www.patt.gov.gr. 

 
 
 

                                 
                                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  
 
 
                                                       ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      


