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Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού  
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής  
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fax : 213 2063533  
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Συνεδρίαση 24η  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 267/2017 

Σήµερα 20/7/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 149078/14-7-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 
14-7-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς 
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 7ο Η.∆. 

Γνωµοδότηση σχετικά µε την «Ίδρυση Επιχειρηµατικού Πάρκου τύπου Β΄ στο ∆ήµο 
Ασπροπύργου» κατόπιν του αιτήµατος της εταιρείας ΒΙΠΑΝΟΤ Ασπροπύργου Α.Ε.  

 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα (80) παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων 
κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος Γεώργιος, 
Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου 
Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Η Αντιπρόεδρος κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα 
Ο Γραµµατέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµόπουλος Νικόλαος, Αδαµοπούλου 
– Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - 
Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου 
Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος 
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης 
Αντώνιος, ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, 
∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου Σταυρούλα, 
Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, 
Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας 
Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, 
Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, 
Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης 
Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά 
Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, 
Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου Ζωή, Σαπουνά 
Αγγελική (Αγγέλικα), Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, 
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τουτουντζή Παρασκευή 
(Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης, 
Φωτόπουλος Ανδρέας, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
 
Απόντες: 
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης). 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ. κ.:  
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Βέττα Καλλιόπη, Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, 
Γούλας Απόστολος, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Κουκά 
Μαρίνα, Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Μαντούβαλος Πέτρος, Μπαλού 
Αλεξάνδρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, 
Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία, 
Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.  
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Ι. Βασιλείου, ο οποίος θέτει 
υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 128070/17-7-2017 
εισήγηση (ορθή επανάληψη) της ∆/νσης Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής, η 
οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής : 

 
Σχετ:   Το µε αρ. πρωτ. 127238/21-6-2017  έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, µε το οποίο 

διαβιβάστηκε το µε αρ. πρωτ. Φ/Α.6.7/οικ.68768/837/20-6-2017 έγγραφο της Γεν. 
Γραµ. Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης (αρ. πρωτ. 
Περιφέρειας 128070/22-6-2017) 
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Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο, ζητήθηκε από την ∆/νση µας η παροχή απόψεων 
προκειµένου το Περιφερειακό Συµβούλιο να γνωµοδοτήσει όσον αφορά στην Έγκριση 
Ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου Ασπροπύργου.  

Η διαδικασία Έγκρισης Ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου, ορίζεται στο  αρθ. 47 
του ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/17.6.11) σε συνδυασµό µε την  υπ’ αρ. Φ/Α15/3/2226/170/12 
(ΦΕΚ 583/Β/2.3.12) ΚΥΑ.  

Το συγκεκριµένο Επιχειρηµατικό Πάρκο, εντοπίζεται εκτός του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Ασπροπύργου, εντός της ΖΟΕ Ασπροπύργου (Π∆ Γ 
66548/26.8.96 ΦΕΚ 1085/∆/17.9.96), καταλαµβάνει το νότιο τµήµα της χαρακτηρισµένης, 
σύµφωνα µε την παρ. Γ  του αρθ. 2 του ως άνω Π∆., ως ΕΜ περιοχής (µη ιδιαίτερα 
οχλούσες επαγγελµατικές εγκαταστάσεις). Η επιφάνεια του υπό έγκριση ΒΕΠΕ είναι 2074 

στρ.  ενώ η συνολική επιφάνεια της περιοχής χαρακτηρισµένης ως ΕΜ είναι 3458 
στρ.(σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην σελ. 98 της Τεχνικοοικονοµικής Μελέτης του 
φακέλου υποψηφιότητας).  

Οι όροι και περιορισµοί δόµησης των γηπέδων, καθορίζονται µε το από  31-3-87 Π∆ 
(ΦΕΚ-303/∆/6-4-87) «Καθορισµός των όρων και περιορισµών δόµησης για κατασκευή 
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων στα γήπεδα και οικόπεδα που βρίσκονται στο ηπειρωτικό 
τµήµα του Ν. Αττικής και στα νησιά Σαλαµίνα και Αίγινα πλην της περιοχής ισχύος του 
Π∆/12-12-85 (ΦΕΚ 717/∆ και οι επιτρεπόµενες εγκαταστάσεις αναφέρονται στο αρθ. 5 του 
Π.∆. της 23.2.87 (ΦΕΚ 166/∆/87), όπως ισχύει. 

Στα διοικητικά όρια  του ∆ήµου Ασπροπύργου µε την έγκριση της ΖΟΕ, έχουν 
θεσπιστεί 2 (δυο) περιοχές ως ΕΟ (Οχλούσες Επαγγελµατικές Εγκαταστάσεις), 1 (µια) 
περιοχή ως Β (Βιοµηχανικές –Βιοτεχνικές Εγκαταστάσεις), 2 (δυο) περιοχές ως ΕΜ (µη 
ιδιαίτερα οχλούσες επαγγελµατικές εγκαταστάσεις) και 1 (µια) περιοχή ως  Γ 
(Χονδρεµπορίου) και µε την έγκριση του ΓΠΣ (αρ. Απ. 51302/3108/13.7.89 ΦΕΚ 
555/∆/89), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έχουν θεσπιστεί επιπλέον 3 (τρεις) περιοχές 
Χονδρεµπορίου. 

Τόσο η εξεταζόµενη περιοχή όσο και ολόκληρη η περιοχή του ∆ήµου Ασπροπύργου 
έχει φυσιογνωµία βιοµηχανικής περιοχής και θα µπορούσε να υποστηρίξει την 
εγκατάσταση της ΒΕΠΕ. 

Η εξεταζόµενη περιοχή βρίσκεται σε µικρή απόσταση από τους µεγάλους οδικούς 
άξονες της Αττικής οδού και της Εθνικής οδού Αθηνών – Πατρών, την σιδηροδροµική 
Γραµµή Αθηνών –Πατρών, από τα λιµάνια του Πειραιά, της Ελευσίνας και  των 
διαµορφωµένων προβλητών του Ασπροπύργου. 

Κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι µε το παραπάνω σχετικό διαβιβάστηκε µόνο το 
Πρακτικό Κοινής Σύσκεψης της 26.5.17 (3η συνεδρίαση) και συµπληρωµατικά έγγραφα 
Υπηρεσιών και Φορέων, χωρίς την προσκόµιση των αρχικών, ώστε να  διαµορφωθεί 
ολοκληρωµένη άποψη. 

Από την µελέτη των στοιχείων, σχεδίων και δικαιολογητικών του φακέλου 
υποψηφιότητας, διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  

1. Σύµφωνα µε αναφορά στα στοιχεία του φακέλου που διαβιβάστηκαν, µε τις  υπ’ αρ. 
πρωτ. 11587/22.7.09, 17578/7.12.09, 18229/31.12.09 και 1209/3.2.10 
κατατέθηκαν αιτήσεις υποψηφιότητας για την Έγκριση Επιχειρηµατικού Πάρκου 
στο τότε Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (οι οποίες 
δεν διαβιβάστηκαν)  
Η Σύσταση της Ανώνυµης Εταιρείας και το Καταστατικό της πραγµατοποιήθηκαν µε 
το υπ αρ. 2263/21.7.2010 συµβολαιογραφικό έγγραφο της Συµβολαιογράφου 
Ελευσίνας Σωτηρίας ∆έδε (όπως εκπροσωπείται) και η 1η συνεδρίαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου πραγµατοποιήθηκε στις 29.7.10, σε ηµεροµηνία 
µεταγενέστερη των αιτήσεων 
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2. Στην σελ. 20 της από Σεπτέµβριο 2015 Τεχνικοοικονοµικής Μελέτης, αναφέρεται 
ότι για την συνολική περιοχή χαρακτηρισµένη ως Ε.Μ. (τµήµα της οποίας αποτελεί 
η υποψήφια περιοχή), είχε εκδοθεί η µε αρ. Φ/Α/6.5/13395/1284/20.6.07 (ΦΕΚ 
296/ΑΑΠ/10.7.07) ΚΥΑ, περί «Καθορισµού θέσης, έκτασης και ορίων 
Βιοµηχανικού Πάρκου Ασπροπύργου στα διοικητικά όρια του ∆ήµου 
Ασπροπύργου και Έγκρισης του φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων». Στη συνέχεια µε την µε αρ. Φ/Α6/24800/1909/10.11.08 (ΦΕΚ 
517/ΑΑΠ/18.11.08) ΚΥΑ, ανακλήθηκε η προηγούµενη ΚΥΑ. 
Στη ∆/νσή µας περιήλθε σε γνώση και η µε αρ. Φ/Α6/6/4524/361/17.4.12 (ΦΕΚ 
1340/Β/24.4.12) ΚΥΑ περί « Καθορισµού της θέσης, της έκτασης και των ορίων 
Επιχειρηµατικού Πάρκου Τύπου Β Ασπροπύργου στα διοικητικά όρια των ∆ήµων 
Ασπροπύργου και Φυλής της Περιφέρειας (νοµού) Αττικής και Έγκρισης της 
Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου και της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων». Στη συνέχεια µε την µε αρ. Φ/Α6/6/10544/756/29.8.13 (ΦΕΚ 
2251/Β/11.9.13) ΚΥΑ, ανακλήθηκε και αυτή                                                   . 

3. Το συγκεκριµένο Επιχειρηµατικό Πάρκο οριοθετείται, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στην σελ. 5 Τεχνικής Έκθεσης της Πολεοδοµικής Προµελέτης, βόρεια από την 
Λεωφ. ΝΑΤΟ, νότια από την οδό Χίου και το ρέµα Μαύρης Ώρας, ανατολικά από 
τον ορεινό όγκο «Ζάστανι» στα όρια µε τον δήµο Φυλής, ΝΑ µε την βόρειο 
οριογραµµή του ρέµατος και δυτικά µε την ανατολική οριογραµµή του ρέµατος Αγ. 
Γεωργίου (Γιαννούλας) που αποτελεί το όριο σχεδίου πόλης. 
Από την αντιπαραβολή των διαγραµµάτων της Πολεοδοµικής Προµελέτης και της 
ΖΟΕ Ασπροπύργου, προκύπτει ότι τµήµα του υπό έγκριση ορίου εµπίπτει εντός 
των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Φυλής και εκτός ΖΟΕ Ασπροπύργου 
(αποτυπώνεται και στο απόσπασµα ΦΧΓΥΣ που συνοδεύει την 363/9/3/16 
βεβαίωση ∆ασαρχείου Πάρνηθας), τµήµα εµπίπτει εντός της χαρακτηρισµένης µε 
το στοιχείο Α (Γεωργία – Κτηνοτροφία) ζώνης και  τµήµα εντός της Ζώνης 
Προστασίας Ορεινού Όγκου Αιγάλεω   

4. Η ευρύτερη περιοχή διασχίζεται, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην σελ. 78 της 
Τεχνικοοικονοµικής Μελέτης του φακέλου υποψηφιότητας, από 7 (επτά) ρέµατα  
των οποίων οι οριογραµµές δεν προκύπτει ότι έχουν εγκριθεί, ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι τυχόν περιορισµοί επί αυτών                                                                                                         

5. Η περιοχή διασχίζεται από 2 (δύο) ζώνες καλωδίων υπερυψηλής τάσης. Με το 
3409/17/12/2014 έγγραφο της η Α∆ΜΗΕ, θέτει περιορισµούς όσον αφορά στην 
περιοχή διέλευσης των καλωδίων. Στην παρ. 10, µεταξύ άλλων,  προτείνει οι ζώνες 
αυτές να περιλαµβάνονται σε ευρύτερους χώρους πρασίνου ή στο προβλεπόµενο 
ποσοστό ακαλύπτων χώρων ώστε να αποφευχθούν µελλοντικά διαµαρτυρίες και 
ενοχλήσεις των ενδιαφερόµενων  
Εντούτοις στην Πολεοδοµική Προµελέτη, στη θέση διέλευσης της ανατολικής  
ζώνης καλωδίων, προτείνονται Ο.Τ. (τα 032 και 027) δοµήσιµα και δεν φαίνεται να 
προτείνονται οι περιορισµοί του προηγούµενου εγγράφου 

6. Στην Πολεοδοµική Προµελέτη το Ο.Τ. 035, περικλείεται µόνο από Ρ.Γ., εκ 
παραδροµής δεν φέρει τον συµβολισµό ΚΧΠ     

7. ∆εν προσκοµίστηκε το µε αρ. 44994/24.10.14 έγγραφο της ∆/νσης Χωρικού 
Σχεδιασµού του ΥΠΕΝ (αναφέρεται στο από 26.5.17 Πρακτικό Κοινής Σύσκεψης - 
3η Συνεδρίαση)     

8.   ∆εν προσκοµίστηκε το από 04.08.14 πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
τότε ΟΡΣΑ (αναφέρεται στο από 26.5.17 Πρακτικό Κοινής Σύσκεψης- 3η 
Συνεδρίαση)   

9. για τον χαρακτηρισµό της περιοχής, έχουν διαβιβαστεί τα µε αρ. πρωτ. 
79938/3142/20.11.15 έγγραφο η 42703/1601/31.5.16 πράξη χαρακτηρισµού του 
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∆ασαρχείου Αιγάλεω (επανάληψη στο ορθό 24.5.16) και το 363/9.3.2016 έγγραφο 
δασαρχείου Πάρνηθας. Από όσα αναφέρονται σε αυτά εντός της περιοχής µελέτης   
περιλαµβάνονται τµήµατα χαρακτηρισµένα ως δασική έκταση της παρ. 2, των παρ. 
2 και 5 και την παρ. 6β του αρθ. 3 του ν. 998/79 όπως ισχύει και σύµφωνα µε την 
Πολεοδοµική Προµελέτη, εντοπίζονται εντός δοµήσιµων Ο.Τ. 
Στην Αποφ. 11508/09 (ΦΕΚ-151/ΑΑΠ/13-4-09) - Ειδικό Χωροταξικό για την 
Βιοµηχανία, στην παρ. 2α του αρθ. 8 αναφέρεται: «Νησίδες δασικών εκτάσεων 
µπορούν να περικλείονται µέσα σε οργανωµένους υποδοχείς βιοµηχανίας, 
διατηρώντας το καθεστώς προστασίας τους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή, για  
τεχνικοοικονοµικούς λόγους, η διέλευση δικτύων υποδοµής. Στην περίπτωση αυτή 
και εφόσον από την επέµβαση προκαλείται ζηµία δασικής βλάστησης πρέπει να 
εξασφαλίζεται µε ευθύνη και δαπάνες του φορέα η δάσωση γεωργικής έκτασης 
αντίστοιχου εµβαδού µε τη δασική περιοχή που εκχερσώνεται µέσα στα όρια του 
υποδοχέα.» 
Επίσης, τµήµα της περιοχής µελέτης ανήκει στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Φυλής. 
Επιπλέον, στο συν/νο τοπογραφικό, αναφέρεται η επιφάνεια της περιοχής σε 
2061824,71 τ.µ., διαφορετική από την αντίστοιχη στην Τεχνικοιοκονοµική Μελέτη 
του φακέλου Υποψηφιότητας. 

Από το σύνολο των παραπάνω αναφερόµενων και µε όσα στοιχεία διαβιβάστηκαν µε 
το σχετικό  έγγραφο, δεν τεκµηριώνεται η υπαγωγή στις µεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 
του αρθ. 63 του ν. 3982/11 και είναι αναγκαία η συµπλήρωση του φακέλου για την 
προώθηση της Έγκρισης Υποψηφιότητας. 

Η ∆/νσή µας έχει αρµοδιότητα στην επεξεργασία και τον έλεγχο του εν λόγω φακέλου 
από άποψης Χωροταξικών και Πολεοδοµικών Ρυθµίσεων και δεν έχει αρµοδιότητα για 
θέµατα Οικονοµικής ∆υνατότητας και Νοµιµότητας Λειτουργίας των υφισταµένων 
µονάδων.  

Τέλος επισηµαίνεται ότι η εν λόγω δραστηριότητα είναι συµβατή µε τις κατευθύνσεις 
του ν. 4277/14 - Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, του  µε αρ. Γ 66548/26.8.96 Π∆ περί « 
Καθορισµού χρήσεων γης και όρων και περιορισµών στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων 
οικισµών προ του έτους 1923 περιοχή ∆ήµου Ασπροπύργου (Ν. Αττικής)» - ΖΟΕ 
Ασπροπύργου και του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για την Βιοµηχανία και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων αυτού (Αποφ. Επιτροπής Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον 
Τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης µε αρ. 11508/09 (ΦΕΚ 
151/ΑΑΠ/13-4-09).   
 

Εισηγούµαστε 
 

Θετικά ως προς την Ίδρυση του Επιχειρηµατικού Πάρκου στον Ασπρόπυργο Αττικής, 
µε την επιφύλαξη της συµπλήρωσης – διόρθωσης του φακέλου µε τις παρατηρήσεις που 
προαναφέρθηκαν, σε ότι αφορά τα θέµατα αρµοδιότητας της ∆/νσής µας. 

 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του  

και 
Λαµβάνοντας υπόψη : 

α) τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση. 
β) το γεγονός ότι η εν λόγω δραστηριότητα είναι συµβατή µε τις κατευθύνσεις του ν. 
4277/14 - Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, του  µε αρ. Γ 66548/26.8.96 Π∆ περί « 
Καθορισµού χρήσεων γης και όρων και περιορισµών στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων 
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οικισµών προ του έτους 1923 περιοχή ∆ήµου Ασπροπύργου (Ν. Αττικής)» - ΖΟΕ 
Ασπροπύργου και του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για την Βιοµηχανία και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων αυτού (Αποφ. Επιτροπής Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον 
Τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης µε αρ. 11508/09 (ΦΕΚ 
151/ΑΑΠ/13-4-09). 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωµοδοτεί θετικά ως προς την Ίδρυση του Επιχειρηµατικού Πάρκου, τύπου Β΄, στο 

∆ήµο Ασπροπύργου Αττικής, που οριοθετείται, βόρεια από την Λεωφ. ΝΑΤΟ, νότια από 
την οδό Χίου και το ρέµα Μαύρης Ώρας, ανατολικά από τον ορεινό όγκο «Ζάστανι» στα 
όρια µε το δήµο Φυλής, ΝΑ µε την βόρειο οριογραµµή του ρέµατος και δυτικά µε την 
ανατολική οριογραµµή του ρέµατος Αγ. Γεωργίου (Γιαννούλας) που αποτελεί το όριο 
σχεδίου πόλης, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις για συµπλήρωση – διόρθωση του 
φακέλου της έγκρισης υποψηφιότητας που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση. 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Ι. 
Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Ν. Αδαµόπουλος, Α. Βασιλάκη, Αικ. 
Θανοπούλου, Α. Μαντάς, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου. 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Αικ. Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη, Χρ. 
∆ανάκος, Ι. Μοίρας, Ζ. Πελέκης. 

 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


