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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,   26 -  4  - 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ        
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας                      Αρ. πρωτ. οικ. 86172 
 
∆/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 14
ης

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στην 14η συνεδρίασή του, την Τρίτη  
25/04/2017, που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών 
και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), συζήτησε τα 
παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµούς αποφάσεων 144 έως 152 έτους 2017:   
 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Συζήτηση και λήψη απόφασης µε θέµα : «∆ιόδια στο Οδικό ∆ίκτυο 

χωρικής αρµοδιότητας Περιφέρειας Αττικής».  

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε τα κάτωθι : 

• «Λέµε ‘όχι’ στην τοποθέτηση νέων πλευρικών διοδίων στους κόµβους 
Βαρυµπόµπης και Αγ. Στεφάνου και εντός του αστικού ιστού της Περιφέρειας 
Αττικής. Το περιαστικό τµήµα της Εθνικής οδού από Μεταµόρφωση έως Αφίδνες 
να παραµείνει ελεύθερο από διόδια. 
• Πάγιο αίτηµά µας είναι η αποµάκρυνση των ήδη εγκατεστηµένων διοδίων 
εντός του Νοµού Αττικής, καθώς η µη ύπαρξη ασφαλούς και ολοκληρωµένου 
δικτύου παραδρόµων καθιστά τη χρήση των εθνικών οδών υποχρεωτική για τις 
αστικές µετακινήσεις των κατοίκων και εργαζοµένων της Αττικής. 
• Η εφαρµογή συστήµατος αναλογικής χιλιοµετρικής χρέωσης όχι µόνο στην 
Εθνική αλλά και την Αττική οδό, οφείλει να είναι στην κατεύθυνση της δραστικής 
µείωσης των τελών διοδίων. 
• Να ενεργοποιηθεί η προβλεπόµενη από το ρυθµιστικό σχέδιο της Αθήνας 
διάνοιξη της Λεωφόρου Κύµης από τα Βόρεια προάστια µέχρι την Εθνική οδό και 
να µπει το έργο σε προτεραιότητα αντί άλλων αναπλάσεων χωρίς νέες 
επιβαρύνσεις για τους πολίτες. 
• Άµεση απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων των κατοίκων και 
των εργαζοµένων των όµορων σε σταθµούς διοδίων περιοχών, που αφορούν σε 
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τοπικές καθηµερινές µετακινήσεις, καθώς και των ευάλωτων κοινωνικών 
οµάδων. 
• Οριστική παύση των διώξεων των πολιτών που συµµετείχαν σε κινήµατα 
κατά των διοδίων.» 

                                                                                          (αρ. απόφασης 144/2017) 
 

ΘΕΜΑ 2
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.). 

Περίληψη απόφασης:  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : 

Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της 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.), 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 αναπληρώτριά του 
την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη και την Περιφερειακή 
Σύµβουλο κ. Ροκοφύλλου Άννα ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά της την 
Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Μεθυµάκη Άννα. 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                          (αρ. απόφασης 145/2017) 

 

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

Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου για το έργο «Ανάπλαση 
παιδικής χαράς οδού Αναξαγόρα της ∆.Κ. Ταύρου», συνολικού προϋπολογισµού 
235.000,00 € (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 Μοσχάτου – Ταύρου για το έργο «Ανάπλαση 
παιδικής χαράς οδού Αναξαγόρα της ∆.Κ. Ταύρου», συνολικού προϋπολογισµού 
235.000,00 € (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. Τασούλη – Γεωργιάδου Ελισσάβετ ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε 
αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ευσταθιάδη Μιλτιάδη και τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Βλάχο Γεώργιο ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του 
τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Καλογεράκο Κυριάκο. 
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                                                                                          (αρ. απόφασης 146/2017) 
 

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

Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Παλλήνης για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΗΣ ∆Ε ΓΕΡΑΚΑ ∆ΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισµού 1.462.228,62€ (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: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΗΣ ∆Ε ΓΕΡΑΚΑ ∆ΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισµού 1.462.228,62€ (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 αναπληρώτριά του 
την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα. 
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                          (αρ. απόφασης 147/2017) 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

της Καπνοβιοµηχανίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ., που βρίσκεται στη θέση 
«Κορορέµι – Ήµερος Τόπος» του ∆ήµου Ασπροπύργου Αττικής. 

 Περίληψη απόφασης:  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της Καπνοβιοµηχανίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
Α.Β.Ε.Σ., που βρίσκεται στη θέση «Κορορέµι – Ήµερος Τόπος», του ∆ήµου 
Ασπροπύργου Αττικής, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

                                                                                                                                                                                    
                                                                                          (αρ. απόφασης 148/2017) 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

του έργου: Εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας φαρµακευτικών και υπό 
έρευνα φαρµακευτικών προϊόντων, της εταιρείας «ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.», που βρίσκεται 
στην οδό Αγ. ∆ηµητρίου 63, στο ∆ήµο Αλίµου Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Εργοστάσιο παραγωγής και 
συσκευασίας φαρµακευτικών και υπό έρευνα φαρµακευτικών προϊόντων, της 
εταιρείας «ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.», που βρίσκεται στην οδό Αγ. ∆ηµητρίου 63, στο ∆ήµο 
Αλίµου Αττικής, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στην εν λόγω απόφαση. 
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                                                                                          (αρ. απόφασης 149/2017) 
 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Γνωµοδότηση επί της τροποποίησης των εγκεκριµένων 

περιβαλλοντικών όρων για το εργοστάσιο ανακύκλωσης συσσωρευτών και 
παραγωγής δευτερόχυτου µολύβδου της εταιρείας Ι. ΧΟΥΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε., στον 
Ασπρόπυργο στο 19ο χλµ. της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου (θέση 
«Λαχίδια Τούρκου ή Βαµβακιά»). 

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                           (αποσύρθηκε) 
 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Γνωµοδότηση επί της αναδιαµορφωµένης Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων που αφορά στη µετεγκατάσταση δύο πλωτών µονάδων 
υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας «∆ίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε.», από τις θέσεις 
Καµάρα και Λάκκα νήσου Πόρου, στη θέση Βράχος Παπανικόλα, νήσου Πόρου 
Π.Ε. Νήσων, προς δηµιουργία ενιαίας µονάδας 40 στρεµµάτων και εκσυγχρονισµό 
µε αλλαγή του είδους των εκτρεφοµένων ιχθύων. 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε αρνητικά επί της 
αναδιαµορφωµένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στη 
µετεγκατάσταση δύο πλωτών µονάδων υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας «∆ίας 
Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε.», από τις θέσεις Καµάρα και Λάκκα νήσου Πόρου, στη 
θέση Βράχος Παπανικόλα, νήσου Πόρου Π.Ε. Νήσων, προς δηµιουργία ενιαίας 
µονάδας 40 στρεµµάτων και εκσυγχρονισµό µε αλλαγή του είδους των 
εκτρεφοµένων ιχθύων, για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

 

                                                                                          (αρ. απόφασης 150/2017) 
 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Ανάκληση της υπ’ αριθµ. 105/2017 απόφασης του Π.Σ. και 

τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 248/2016 απόφασης του Π.Σ. αναφορικά µε τα 
χρονικά διαστήµατα λειτουργίας λαϊκής αγοράς Αιγάλεω Α΄, ηµέρα Παρασκευή της 
Β΄ Πειραιά του ∆ήµου Αιγάλεω. 

Περίληψη απόφασης:   

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε : 

Ι)  Την ανάκληση της υπ’ αριθµ. 105/2017 απόφασής του. 

ΙΙ) Την τροποποίηση της  υπ’ αρ. 248/2016 (ΦΕΚ 2497/12-8-2016 Τ.Β) απόφασης 
του, αναφορικά µε τα χρονικά διαστήµατα λειτουργίας λαϊκής αγοράς Αιγάλεω Α΄, 
του ∆ήµου Αιγάλεω (της Β΄ Πειραιά ), ηµέρα Παρασκευή, ως εξής: 

α) Στην οδό ∆ηµαρχείου, από Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα µέχρι το Πολιτιστικό 
Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος», από 01/12 έως 31/05 κάθε έτους .  
β) Στην οδό Κουντουριώτου, από οδό Νικ. Πλαστήρα µέχρι την οδό Προποντίδος, 
από 1/06 έως 30/11 κάθε έτους. 

 
                                                                                          (αρ. απόφασης 151/2017) 
 
 



 5 

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 14η συνεδρίασή του, την 25-4-2017, των Περιφερειακών Συµβούλων που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

 
                                                                                          (αρ. απόφασης 152/2017) 
 
 
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  


