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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,   13 -  4  - 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ        
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας                      Αρ. πρωτ. οικ. 79103 
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών   
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής    

Ταχ. ∆/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17 
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775 
fax :  213 2063533 
e-mail : ssona@patt.gov.gr 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 13
ης

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στην 13η συνεδρίασή του, την Μεγάλη Τρίτη  
11/04/2017, που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών 
και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), συζήτησε τα 
παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµούς αποφάσεων 130 έως 143 έτους 2017:   
 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απόρριψη της ολοκληρωµένης 

οικονοµικής συµφωνίας Ε.Ε. – Καναδά (CETA) και την προστασία της 
προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης (ΠΟΠ) της φέτας. 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής: 

1. Α) ∆ηλώνει εκ νέου την πλήρη διαφωνία του τόσο µε το περιεχόµενο όσο και µε 
το χαρακτήρα της «Ολοκληρωµένης Οικονοµικής Συµφωνίας Ε.Ε. – Καναδά». 

    Β) Επισηµαίνει τις διαχρονικές ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων από το 
2013 µέχρι και σήµερα για την υιοθέτηση µιας συµφωνίας επιζήµιας για τα 
συµφέροντα της εθνικής οικονοµίας και των σηµαντικών παραγωγικών 
κλάδων αυτής όπως οι παραγωγοί φέτας.  

    Γ) Υποστηρίζει πλήρως την κατοχύρωση της προστασίας της ονοµασίας της 
Φέτας σε όλες τις ανάλογες συµφωνίες που συνάπτει η Ε.Ε. 

    ∆) Στηρίζει τους Κτηνοτρόφους της Αττικής και της υπόλοιπης χώρας και είναι 
στη διάθεση τους για οποιαδήποτε αρωγή χρειαστούν ή ζητήσουν 
προκειµένου οργανωµένα να υπερασπιστούµε την ενίσχυση της ποιότητας 
και της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής παραδοσιακής φέτας στην 
Ευρωπαϊκή και Παγκόσµια αγορά.  

    Ε) Καλεί τους βουλευτές του Εθνικού Κοινοβούλιου να µην επικυρώσουν την 
«Ολοκληρωµένη Οικονοµική Συµφωνία Ε.Ε.-Καναδά (CETA)». 
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2. Εξουσιοδοτεί την Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρένα ∆ούρου και τον Εντεταλµένο 
Περιφερειακό Σύµβουλο κο Ταξιάρχη Φαρµάκη όπως προβούν σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες ώστε να προωθηθεί η ανωτέρω απόφαση. 

                                                                                          (αρ. απόφασης 130/2017) 
 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 

της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αθηναίων για την κατασκευή του έργου µε 
τίτλο: «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και συνδέσεων των 
ακινήτων στη 4η και 5η ∆ηµοτική Κοινότητα του ∆ήµου Αθηναίων», συνολικού 
προϋπολογισµού 1.239.025,18 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : 

Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αθηναίων για την κατασκευή του έργου µε 
τίτλο: «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και συνδέσεων των 
ακινήτων στη 4η και 5η ∆ηµοτική Κοινότητα του ∆ήµου Αθηναίων», συνολικού 
προϋπολογισµού 1.239.025,18 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε 
την εν λόγω απόφαση. 

Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, τον Περιφερειακό 
Σύµβουλο κ. Αλεξίου Αθανάσιο ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτρια του 
την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη και την Περιφερειακή 
Σύµβουλο κ. Ροκοφύλλου Άννα ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτρια της την 
Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Μεθυµάκη Άννα. 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                          (αρ. απόφασης 131/2017) 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 

της Περιφέρειας Αττικής και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ηµοσίου ∆ικαίου για 
την κατασκευή του έργου µε τίτλο: «Συντήρηση υφιστάµενων οροφογραφιών και 
άλλες κτηριακές βελτιώσεις του κτηρίου της οδού Πολυγνώτου 2-4 στην Πλάκα του 
∆ήµου Αθηναίων», συνολικού προϋπολογισµού 100.000,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).                                                                                                   

                                                                                                             (αποσύρθηκε) 
 
 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 

της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος για το έργο: 
«Ανάπλαση Παιδικών Χαρών ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος» συνολικού 
προϋπολογισµού 202.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : 

Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος για το έργο: 
«Ανάπλαση Παιδικών Χαρών ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος» συνολικού 
προϋπολογισµού 202.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την 
εν λόγω απόφαση. 
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Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, την Περιφερειακή 
Σύµβουλο κ. Χριστάκη Μαρία ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αλεξίου Αθανάσιο και την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. 
Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της 
τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. ∆ανάκο Χριστόφορο. 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                          (αρ. απόφασης 132/2017) 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
:Ανάκληση της µε αρ. 99/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου 

Αττικής και εκ νέου έγκριση της σύναψης και των όρων του σχεδίου της 
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου 
Κορυδαλλού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας µε τίτλο: «Επισκευές και 
συντηρήσεις παιδικών χαρών ∆ήµου Κορυδαλλού», συνολικού προϋπολογισµού 
189.992,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε: 

Α) Την ανάκληση της υπ’ αριθµ. 99/2016 απόφασής του . 

Β) Ενέκρινε εκ νέου τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, 
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Κορυδαλλού για την εκτέλεση της 
παροχής υπηρεσίας µε τίτλο: «Επισκευές και συντηρήσεις παιδικών χαρών ∆ήµου 
Κορυδαλλού», συνολικού προϋπολογισµού 189.992,00 € (συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 

Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, την Περιφερειακή 
Σύµβουλο κ. Μεταξά Ειρήνη ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτρια της 
την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Αποστολοπούλου Μαλάµω και τον Περιφερειακό 
Σύµβουλο κ. Καλογεράκο Κυριάκο ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ευαγγελίου Παρασκευά (Πάρη). 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                          (αρ. απόφασης 133/2017) 
 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποιητικής προγραµµατικής 

σύµβασης πολιτιστικής ανάπτυξης µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Υπουργείου 
Πολιτισµού και Αθλητισµού για το έργο: «∆ιαµόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικού 
χώρου Ηετιώνειας Πύλης Πειραιά». 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της  2ης 
τροποποιητικής προγραµµατικής σύµβασης πολιτιστικής ανάπτυξης µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για το έργο 
«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΗΕΤΙΩΝΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑ», η οποία λήγει την 21/7/2017, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 21/7/2018, 
σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 
                                                
                                                                                          (αρ. απόφασης 134/2017) 
 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 

της Περιφέρειας Αττικής, του ∆ήµου Ελευσίνας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
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∆ήµου Ελευσίνας, για το έργο: «Καταπολέµηση ρατσισµού µέσω τέχνης», 
συνολικού προϋπολογισµού 82.400,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : 

Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής, του ∆ήµου Ελευσίνας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
∆ήµου Ελευσίνας, για το έργο: «Καταπολέµηση ρατσισµού µέσω τέχνης», 
συνολικού προϋπολογισµού 82.400,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), 
σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 

Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, τον Περιφερειακό 
Σύµβουλο κ. Φαρµάκη Ταξιάρχη ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτρια 
του την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Βάβουλα Αριστέα και την Περιφερειακή 
Σύµβουλο κ. ∆ήµου Σταυρούλα ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Καράµπελα Κωνσταντίνο. 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                          (αρ. απόφασης 135/2017) 
 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 

της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου  Παλλήνης για την εκτέλεση του έργου µε 
τίτλο: «Οδοποιία εντός σχεδίου οδών έτους 2016 της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Παλλήνης», συνολικού προϋπολογισµού 1.499.033,95 € (συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : 

Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής  και του ∆ήµου  Παλλήνης για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: 
«Οδοποιία εντός σχεδίου οδών έτους 2016 της ∆ηµοτικής Ενότητας Παλλήνης», 
συνολικού προϋπολογισµού 1.499.033,95 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), 
σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 

Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, την Περιφερειακή 
Σύµβουλο κ. Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη) ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε 
αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Πάντζα Σπυρίδωνα και τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Σµέρο Ιωάννη ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτρια του 
την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 136/2017) 
 

ΘΕΜΑ 9
ο
:Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 

της Περιφέρειας Αττικής και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την εκπόνηση 
της µελέτης µε τίτλο: «Επικαιροποίηση και ολοκλήρωση µελετών του έργου: 
“Κατασκευή Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτιστικών Παιδιών Αυτόνοµης ∆ιαβίωσης”», 
συνολικού προϋπολογισµού 199.875,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : 



 5 

Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την εκπόνηση της 
µελέτης µε τίτλο: «Επικαιροποίηση και ολοκλήρωση µελετών του έργου: 
“Κατασκευή Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτιστικών Παιδιών Αυτόνοµης ∆ιαβίωσης”», 
συνολικού προϋπολογισµού 199.875,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), 
σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 

Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, την Περιφερειακή 
Σύµβουλο κ. Στεργίου Ιωάννα ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της 
τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Κοροβέση Στυλιανό και τον Περιφερειακό Σύµβουλο 
κ. Ευαγγελίου Παρασκευά (Πάρη) ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Βλάχο Γεώργιο. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 137/2017) 
 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης 

µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Τροιζηνίας – Μεθάνων για την 
κατασκευή του έργου µε τίτλο: «Επισκευή συντήρηση δηµοτικών οδών ∆ήµου 
Τροιζηνίας – Μεθάνων», συνολικού προϋπολογισµού 327.210,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : 

Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Τροιζηνίας – Μεθάνων, για την κατασκευή του 
έργου µε τίτλο: «Επισκευή συντήρηση δηµοτικών οδών ∆ήµου Τροιζηνίας – 
Μεθάνων», συνολικού προϋπολογισµού 327.210,00 € (συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. 

Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, τον Περιφερειακό 
Σύµβουλο κ. Γούλα Απόστολο ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτρια του 
την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα) και τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Μοίρα Ιωάννη ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του 
τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. ∆ανάκο Χριστόφορο. 
 
                                                                                          (αρ. απόφασης 138/2017) 
 

ΘΕΜΑ 11
ο
:Γνωµοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων στο 
Ιόνιο Πέλαγος. 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την έρευνα και εκµετάλλευση 
υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

 
                                                                                          (αρ. απόφασης 139/2017) 
 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη 

λειτουργία του Υπόγειου Σταθµού Αυτοκινήτων χωρητικότητας 651 θέσεων σε 
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πέντε ορόφους, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.» που 
βρίσκεται στην περιοχή Πλατεία Παίδων στο Γουδή στο ∆ήµο Αθηναίων στην Π.Ε. 
Κεντρικού Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία του Υπόγειου Σταθµού 
Αυτοκινήτων χωρητικότητας 651 θέσεων σε πέντε ορόφους, ιδιοκτησίας της 
εταιρείας «ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.», που βρίσκεται στην περιοχή Πλατεία 
Παίδων στο Γουδή, στο ∆ήµο Αθηναίων, στην Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

                                                                                          (αρ. απόφασης 140/2017) 
 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη 

λειτουργία υφιστάµενων συστεγαζόµενων πτηνοτροφικών µονάδων εκτροφής 
ωοτόκων ορνίθων των Βασιλείου Αναστάσιου & Βασιλείου Σπυρίδωνα 8064 & 
10044 θέσεων αντίστοιχα, µετά αναθρεπτήριου δυναµικότητας 12.000 νεοσσών 
στη θέση Κολλάτα» του ∆ήµου Μεγαρέων της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία υφιστάµενων συστεγαζόµενων 
πτηνοτροφικών µονάδων εκτροφής ωοτόκων ορνίθων, των Βασιλείου Αναστάσιου 
& Βασιλείου Σπυρίδωνα, 8064 & 10044 θέσεων αντίστοιχα, µετά αναθρεπτήριου 
δυναµικότητας 12.000 νεοσσών στη θέση Κολλάτα» του ∆ήµου Μεγαρέων της 
Π.Ε. ∆υτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

 

                                                                                          (αρ. απόφασης 141/2017) 
 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 

τροποποίηση του υφιστάµενου Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας 
COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. µε κωδική ονοµασία «ΜΕΓΑΡΟ 
ΟΤΕ 1 (140 0057)» στον οποίο θα πραγµατοποιείται από κοινού χρήση µε τον 
ΟΤΕ και βρίσκεται στο δώµα του Μεγάρου επί της Λ. Κηφισίας 99, του ∆ήµου 
Αµαρουσίου, της Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση του υφιστάµενου Σταθµού 
Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., µε κωδική ονοµασία «ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ 1 (140 0057)», 
στον οποίο θα πραγµατοποιείται από κοινού χρήση µε τον ΟΤΕ και βρίσκεται στο 
δώµα του Μεγάρου επί της Λ. Κηφισίας 99, του ∆ήµου Αµαρουσίου, της Π.Ε. 
Βορείου Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

 

                                                                                          (αρ. απόφασης 142/2017) 
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ΘΕΜΑ 1
ο 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 13η συνεδρίασή του, την 11-4-2017, των Περιφερειακών Συµβούλων που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

 
                                                                                          (αρ. απόφασης 143/2017) 
 
 
Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου αναρτώνται στο site της Περιφέρειας 
Αττικής http://www.patt.gov.gr. 
 
 
                                                                          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

                                                  ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

                                                                      ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ  


