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Συνεδρίαση 22η 
      
            

Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, που θα γίνει στις 
06-07-2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών 
και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), µε τα παρακάτω 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του ∆ήµου Ηλιούπολης για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Κατασκευή 
αντιολισθηρού οδοστρώµατος από σκυρόδεµα σε διάφορους δρόµους µε µεγάλη κλίση 
(∆ήµος Ηλιούπολης)», συνολικού προϋπολογισµού 750.000,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

 (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)  

2. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραµµατικής σύµβασης 
µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Αµαρουσίου για το έργο: «∆ίκτυο αγωγών 
οµβρίων περιοχής Ψαλιδίου». 

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραµέρος) 

3. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Άγιος Κοσµάς για το 
έργο µε τίτλο: «Κλειστό κολυµβητήριο ‘Πέτρος Καπαγερωφ’ Ε.Α.Κ.Ν. Αγ. Κοσµά – 
Εργασίες συντήρησης φορέα κάλυψης κολυµβητηρίου», συνολικού προϋπολογισµού 
150.911,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης) 

4. Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τη διεξαγωγή έρευνας µε τίτλο: 
«Εξειδικευµένες µετρήσεις ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή του 
Πειραιά (µε έµφαση πέριξ του λιµανιού) – Ποιοτική και ποσοτική διευκρίνιση πηγών 
ρύπανσης», συνολικού προϋπολογισµού 89.022,88 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

 (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης) 
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5. Έγκριση όρων και σύναψης σχεδίου τροποποίησης – παράτασης προγραµµατικής 
σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για το 
έργο µε τίτλο «∆ιαµόρφωση πλατείας στα όρια του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη». 

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης) 

6. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραµµατικής σύµβασης 
µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη για το έργο 
«Συντήρηση τοπικών οδών του ∆ήµου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη». 

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης) 

7. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας 
Αττικής και ∆ήµου Σαλαµίνας για την κατασκευή του έργου µε τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» συνολικού  
προϋπολογισµού  199.954,17 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος) 

8. Καθορισµός ωραρίου τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών 
καταστηµάτων. 

 (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)  

9. Έγκριση σκοπιµότητας για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης βράβευσης 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό FIRST LEGO LEAGUE. 

 (Εισηγήτρια η Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος κ. Α. Λεβέντη)  

10. Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης 2.250.000 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 
για µεταφορά µαθητών 2017-2018. 

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραµάνος) 

11. Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου: Βιοµηχανία χύτευσης αλουµινίου και 
παραγωγής προφίλ αλουµινίου και µεταλλικών κουφωµάτων, της εταιρείας «PANEL 
PRESS ABEE», που βρίσκεται στο 42ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας, στη θέση 
«ΚΟΥΤΣΙ» στον Αυλώνα Αττικής. 

 (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος) 

12. Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για τον υφιστάµενο υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων Αγ. 
Νικολάου στον Πειραιά (717 θέσεων). 

 (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος) 

13. Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ της δραστηριότητας «Κατασκήνωση του Σώµατος 
Ελληνικού Οδηγισµού «Τα Κονάκια» στον Άγιο Ανδρέα ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας 
Μάκρης, δυναµικότητας 400-ων ατόµων». 

 (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος) 

14. Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ πλωτής µονάδας υδατοκαλλιέργειας ετήσιας 
δυναµικότητας 187,5 τόνων θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 
στρεµµάτων στη νησίδα Αγ. Ιωάννης ∆ιαπόριων νήσων ∆ήµου Αίγινας Π.Ε. Νήσων 
που αφορά επέκταση κατά 10 στρέµµατα και αλλαγή επωνυµίας του φορέα από 
ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ σε ΡΙΝΗ Μ. ΕΠΕ». 

 (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος) 

15. Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ πλωτής µονάδας υδατοκαλλιέργειας θαλάσσιων 
µεσογειακών ιχθύων του Σταύρου Σταµατίου συνολικής ετήσιας 75 τόνων σε θαλάσσια 
έκταση 5 στρεµµάτων στη θέση όρµος Στενό Μεθάνων ∆ήµου Τροιζηνίας Π.Ε. Νήσων, 
που αφορά µετατόπιση, επέκταση και αύξηση της δυναµικότητας αυτής». 

 (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος) 
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16. Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ πλωτής µονάδας εκτροφής τσιπούρας, λαβρακίου 
συνολικής ετήσιας 150 τόνων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεµµάτων της εταιρείας ΑΓΙΑ 
ΜΑΥΡΑ ΕΠΕ στη θέση όρµος Στενό Μεθάνων ∆ήµου Τροιζηνίας Π.Ε. Νήσων, που 
αφορά µετατόπιση αυτής και αλλαγή του είδους των εκτρεφοµένων ιχθύων». 

 (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος) 

17. Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ της δραστηριότητας: «Υφιστάµενη Υπεραγορά 
καταστηµάτων και σταθµός αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης µε παιδότοπο και ιδιωτικό 
σταθµό αυτοκινήτων» της Ι. και Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 426 
του ∆ήµου Καλλιθέας, επί της οδού Ευριπίδου 69 και Αιγέως 31-35. 

 (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος) 

18. Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για την έγκριση Π.Ο., της νέας δραστηριότητας 
«Εγκατάσταση µονάδας παραλαβής, αποσυσκευασίας – ανασυσκευασίας – 
ετικετοποίησης – αποθήκευσης εµπορευµάτων (χωρίς ψύξη και µηχανολογικό 
εξοπλισµό), Logistics» της εταιρείας ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
Α.Ε., που θα εγκατασταθεί σε υπάρχον κτίριο που βρίσκεται στην οδό Μεγαρίδος 5 στη 
θέση «Βαµβακιά» του ∆ήµου Ελευσίνας. 

 (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος) 

19. Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για τη δραστηριότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) και διαλογής και επεξεργασίας 
µεταλλικών και µη µεταλλικών αποβλήτων της επιχείρησης ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε., στη 
θέση «Πράρι – Μουστάκι» του ∆ήµου Ασπροπύργου Αττικής. 

 (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος) 

20. Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 266/2015 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 
σχετικά µε χώρο λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Παγκράτι, ηµέρα Παρασκευή, του ∆ήµου 
Αθηναίων (ΣΤ΄ Αθηνών). 

 (Εισηγητής ο Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Μ. Ευσταθιάδης) 

 

 

                                                                                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

           ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
                                ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  ΣΧΙΝΑΣ   

 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                    
Εκτελεστικό Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής 
 
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:       
1. Γραφεία Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Βουλής των Ελλήνων και Ανεξάρτητων 

Βουλευτών  
      (µε την παράκληση να ενηµερωθούν οι Βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής) 
2. Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
3. Γραφεία κ.κ. ∆ηµάρχων Περιφέρειας Αττικής 
4. Μ.Μ. Ενηµέρωσης (δια του γραφείου τύπου Περιφέρειας Αττικής) 


