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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 31ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στην 31η συνεδρίασή του στις 05/09/2013 
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 270 έως 278 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 τη συνεδρίαση στις 05-09-2013: 
α) του κ. Λούσκου Παναγιώτη για λόγους υγείας. 
β) των κ.κ. Βλάχου Ιωάννη, Γιαννακάκου Βασιλείου, Μανουσογιαννάκη 

Ιωάννη και Μπαλού Αλεξάνδρας για οικογενειακούς λόγους. 
                                                                                  (αρ. απόφασης 270/2013) 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο : Επικύρωση πρακτικών 22ης συνεδρίασης Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής έτους 2013. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής επικύρωσε τα πρακτικά της 22ης  
Συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής έτους 2013. 
  

 
(αρ. απόφασης 271/2013) 

 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Παράτασης Συµβάσεων Μεταφοράς Μαθητών. 
 

(ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ) 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση τροποποίησης των όρων σχεδίου προγραµµατικής 
σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Γενικού Νοσοκοµείου 
ΠΑΙ∆ΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» για το έργο µε τίτλο 
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ”»  συνολικού 
προϋπολογισµού 500.000 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).   

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής: 

1. Ενέκρινε την τροποποίηση των όρων σχεδίου της Προγραµµατικής 
Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Γενικού 
Νοσοκοµείου ΠΑΙ∆ΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» για το έργο µε 
τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ”», συνολικού προϋπολογισµού 500.000,00 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

2. Εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Αττικής για την υπογραφή της 
προγραµµατικής σύµβασης. 

                                                                                (αρ. απόφασης 272/2013) 
 
 
ΘΕΜΑ 7ο : Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 
τη λειτουργία – εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτιριακών 
εγκαταστάσεων µετά καθορισµού δυναµικότητας (συνολικά 15.776 θέσεις) 
υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας ωοπαραγωγικής κατεύθυνσης, των 
Απόστολου και Κωνσταντίνου Σταυράκη, στη θέση Κολάτα του ∆ήµου 
Μεγαρέων Π.Ε. ∆υτικής Αττικής. 
 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε την αναβολή γνωµοδότησης 
επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία – 
εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτιριακών εγκαταστάσεων µετά 
καθορισµού δυναµικότητας (συνολικά 15.776 θέσεις) υφιστάµενης 
πτηνοτροφικής µονάδας ωοπαραγωγικής κατεύθυνσης, των Απόστολου και 
Κωνσταντίνου Σταυράκη, στη θέση Κολάτα του ∆ήµου Μεγαρέων Π.Ε. 
∆υτικής Αττικής, µέχρι να προσκοµιστούν τα συµπληρωµατικά στοιχεία  και να 
δοθούν διευκρινίσεις που έχουν ζητηθεί από τη ∆/νση Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Αττικής. 
                                                                                (αρ. απόφασης 273/2013) 
 

ΘΕΜΑ 8ο : Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 
τη λειτουργία της υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας ωοπαραγωγικής 
κατεύθυνσης, δυναµικότητας 20.000 ωοτόκων ορνίθων, ιδιοκτησίας των 
Μανώλη Χαράλαµπου και Μανώλη Μελέτιου, στην περιοχή Εριµοκκλεισίδι ή 
Αγ. Λουκάς ή Τούτουλη ∆ήµου Μεγαρέων Π.Ε. ∆υτικής Αττικής. 
 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε την αναβολή γνωµοδότησης 
επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία της 
υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας ωοπαραγωγικής κατεύθυνσης, 
δυναµικότητας 20.000 ωοτόκων ορνίθων, ιδιοκτησίας των Μανώλη 
Χαράλαµπου και Μανώλη Μελέτιου, στην περιοχή Εριµοκκλεισίδι ή Αγ. 



Λουκάς ή Τούτουλη ∆ήµου Μεγαρέων Π.Ε. ∆υτικής Αττικής, µέχρι να 
προσκοµιστούν τα συµπληρωµατικά στοιχεία και να δοθούν διευκρινίσεις που 
έχουν ζητηθεί από τη ∆/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. 
 
                                                                                 (αρ. απόφασης 274/2013) 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση σκοπιµότητας, σύναψης και όρων της προγραµµατικής 
σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Καλλιθέας για την παροχή 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την οργάνωση της δράσης µορφωτικών και 
πολιτιστικών θεσµών στα Εργαστήρια και τις Οµάδες του δικτύου 
Ερασιτεχνικής ∆ηµιουργίας του ∆ήµου Καλλιθέας µε την Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού «Καλή 
Τέχνη». 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής: 

1. Ενέκρινε τη σκοπιµότητα σύναψης της προγραµµατικής σύµβασης 
Πολιτισµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Καλλιθέας για την παροχή 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την οργάνωση της δράσης µορφωτικών 
και πολιτιστικών θεσµών στα Εργαστήρια και τις Οµάδες του δικτύου 
Ερασιτεχνικής ∆ηµιουργίας του ∆ήµου Καλλιθέας µε την Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού 
«Καλή Τέχνη». 

2. Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης 
Πολιτισµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Καλλιθέας για την παροχή 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την οργάνωση της δράσης µορφωτικών 
και πολιτιστικών θεσµών στα Εργαστήρια και τις Οµάδες του δικτύου 
Ερασιτεχνικής ∆ηµιουργίας του ∆ήµου Καλλιθέας µε την Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού 
«Καλή Τέχνη». 

3. Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης 
την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Βιδάλη Μαρία ως τακτικό µέλος - 
πρόεδρο µε αναπληρωµατικό µέλος την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. 
Βασιλάκη Ειρήνη.   

                                                                            (αρ. απόφασης 275/2013)                                     
 
 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση σκοπιµότητας, σύναψης και όρων της προγραµµατικής 
σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Καλλιθέας για τη συµπλήρωση 
της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής Καλλιθέας, την οργάνωση µαθηµάτων στις 
σχολές κρουστών και πνευστών οργάνων της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής και τη 
διεξαγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων µε την Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού «Φιλαρµονία». 
 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής: 

1. Ενέκρινε τη σκοπιµότητα σύναψης της προγραµµατικής σύµβασης 
Πολιτισµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Καλλιθέας για τη συµπλήρωση της 
∆ηµοτικής Φιλαρµονικής Καλλιθέας, την οργάνωση µαθηµάτων στις 
σχολές κρουστών και πνευστών οργάνων της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής 
και τη διεξαγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων µε την Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού 
«Φιλαρµονία». 



2. Ενέκρινε την σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης 
Πολιτισµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Καλλιθέας για τη συµπλήρωση της 
∆ηµοτικής Φιλαρµονικής Καλλιθέας, την οργάνωση µαθηµάτων στις 
σχολές κρουστών και πνευστών οργάνων της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής 
και τη διεξαγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων µε την Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού 
«Φιλαρµονία».   

3. Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης την 
Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Αναγνώστου Αικατερίνη ως τακτικό µέλος - 
πρόεδρο µε αναπληρωµατικό µέλος την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. 
Βασιλάκη Ειρήνη.   

                                                                            (αρ. απόφασης 276/2013)                                                                                  
 
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση σκοπιµότητας, σύναψης και όρων της προγραµµατικής 
σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αχαρνών για την 
εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Αποκατάσταση ζηµιών αγωνιστικού χώρου και 
ενίσχυση - επαύξηση του υφιστάµενου ηλεκτροφωτισµού του δηµοτικού 
γυµναστηρίου (γήπεδο Αχαρναϊκού) λόγω µακροχρόνιας χρήσης» συνολικού 
προϋπολογισµού 250.000,00 ευρώ  (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).   
 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής:  

1. Ενέκρινε τη σκοπιµότητα σύναψης της προγραµµατικής σύµβασης 
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αχαρνών για την 
εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Αποκατάσταση ζηµιών αγωνιστικού 
χώρου και ενίσχυση-επαύξηση του υφιστάµενου ηλεκτροφωτισµού του 
δηµοτικού γυµναστηρίου (γήπεδο Αχαρναϊκού) λόγω µακροχρόνιας 
χρήσης», συνολικού προϋπολογισµού 250.000,00 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).   

2. Ενέκρινε τη  σύναψη και  τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης 
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αχαρνών για την 
εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Αποκατάσταση ζηµιών αγωνιστικού 
χώρου και ενίσχυση-επαύξηση του υφιστάµενου ηλεκτροφωτισµού του 
δηµοτικού γυµναστηρίου (γήπεδο Αχαρναϊκού) λόγω µακροχρόνιας 
χρήσης», συνολικού προϋπολογισµού 250.000,00 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).   

3. Εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Αττικής για την υπογραφή της 
προγραµµατικής σύµβασης. 

4. Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Γάκη Αντώνιο ως τακτικό µέλος - πρόεδρο 
µε αναπληρωµατικό µέλος τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. ∆ηµόπουλο 
Ιωάννη και τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. ∆ηµαρά Γεώργιο ως τακτικό 
µέλος µε αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Καµµένο 
Γεώργιο.   

 
(αρ. απόφασης 277/2013)  

 
ΘΕΜΑ 2ο ΕΗ∆: Λήψη απόφασης – ψηφίσµατος σχετικά µε την επικείµενη 
στρατιωτική επέµβαση στη Συρία.  

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε την έκδοση του παρακάτω 
ψηφίσµατος: 



«Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής εκφράζει την έντονη ανησυχία του µε τις 
τελευταίες εξελίξεις στην Συρία και ιδιαίτερα την χρήση χηµικών που αποτελεί 
πλήρως καταδικαστέα εγκληµατική ενέργεια. 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο πιστεύει ότι η λύση στο πρόβληµα της Συρίας δεν 
µπορεί και δεν πρέπει να δοθεί µε στρατιωτική επέµβαση αλλά µέσω της 
διπλωµατικής οδού, αποκλειστικά στα πλαίσια του Ο.Η.Ε. που εκφράζει την 
διεθνή νοµιµότητα και όπου η χώρα µας πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες 
για µια ειρηνική διευθέτηση του προβλήµατος.   
Το Περιφερειακό Συµβούλιο εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του σε πιθανή 
εµπλοκή της χώρας µας, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αν οι Ηνωµένες Πολιτείες 
Αµερικής µε κάποιους συµµάχους τους επέµβουν στρατιωτικά.».  
 

(αρ. απόφασης 278/2013) 
 
 
Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου αναρτώνται στο site της 
Περιφέρειας Αττικής http://www.patt.gov.gr. 
                              
 
                                                                         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
                                                     ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ   


