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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,   25-01-2019    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ        
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας                      Αρ. πρωτ. οικ.25915  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού 
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών   

Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής    

Ταχ. Δ/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 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στη 2η συνεδρίασή του, την Πέμπτη,  
24/01/2019, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), συζήτησε τα 
παρακάτω θέματα που έλαβαν αριθμούς αποφάσεων 13 έως 20 έτους 2019:   
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Χαϊδαρίου για την υλοποίηση της προμήθειας 
με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών 
χαρών», συνολικού προϋπολογισμού 859.600,76 € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.). 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής : 
Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης, 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Χαϊδαρίου, για την υλοποίηση της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού 
παιδικών χαρών», συνολικού προϋπολογισμού 859.600,76€ 
(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. Ζωγραφάκη – Τελεμέ Ελένη ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με 
αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Κορδή Νεκτάριο και τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Δανάκο Χριστόφορο ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά 
του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη. 
 
                                                                                            (αρ. απόφασης 13/2019) 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την υλοποίηση της 
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προμήθειας με τίτλο: «Εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοικτά γήπεδα του 
Λ. Τσακού στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού» συνολικού προϋπολογισμού 
254.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής : 
Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης, 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, για την 
υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα 
ανοικτά γήπεδα του Λ. Τσακού στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού», συνολικού 
προϋπολογισμού 254.200,00 ευρώ (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. Κορωναίου – Καμπά Σοφία ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με 
αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Γαβρά Παναγιώτη και την 
Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Δανάκο Χριστόφορο 
 
                                                                                             (αρ. απόφασης 14/2019) 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση λήψης μόνιμων μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί του 
κόμβου της Λ. Κηφισού – Πειραιώς, λόγω προτεινόμενης εφαρμογής νέας αριστερής 
στροφής επί της οδού Πειραιώς (κατεύθυνση προς Πειραιά), στο Δήμο Μοσχάτου – 
Ταύρου. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη λήψη μόνιμων μέτρων ρύθμισης 
οδικής κυκλοφορίας επί του κόμβου της Λ. Κηφισού – Πειραιώς, λόγω 
προτεινόμενης εφαρμογής νέας αριστερής στροφής επί της οδού Πειραιώς 
(κατεύθυνση προς Πειραιά), στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, σύμφωνα με την εν 
λόγω απόφαση. 
 
                                                                                             (αρ. απόφασης 15/2019) 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για 
το έργο “Κατασκήνωση και Ξενώνας του σωματίου «Κοινωνίας Ελεύθερων 
Ευαγγελικών Εκκλησιών Ελλάδος» στη θέση Μανώλη της Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής Ν. Αττικής”. 

Περίληψη απόφασης: 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε υπέρ της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο “Κατασκήνωση και Ξενώνας του 
σωματίου «Κοινωνίας Ελεύθερων Ευαγγελικών Εκκλησιών Ελλάδος» στη θέση 
Μανώλη της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής Ν. Αττικής”, 
σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα που αναφέρονται στην εν 
λόγω απόφαση. 
                                                                          
                                                                                             (αρ. απόφασης 16/2019) 
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ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τoυ 
εργαστήριου καλλιτεχνικών μεταλλικών κατασκευών (εργαστήριο μεταλλοτεχνίας) 
της εταιρείας «Α. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ – Κ. ΙΟΡΔΑΝΑΚΗΣ Ο.E που  βρίσκεται στην οδό 
Βέρδη 3Α & Πάροδος Μαρμάρων 13, Νέα Φιλαδέλφεια, στο Δήμο Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος της Περιφέρειας Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε υπέρ της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του εργαστήριου καλλιτεχνικών μεταλλικών 
κατασκευών (εργαστήριο μεταλλοτεχνίας) της εταιρείας «Α. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ – Κ. 
ΙΟΡΔΑΝΑΚΗΣ Ο.E που  βρίσκεται στην οδό Βέρδη 3Α & Πάροδος Μαρμάρων 13, 
Νέα Φιλαδέλφεια, στο Δήμο Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος της Περιφέρειας Αττικής, 
σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα που αναφέρονται στην εν 
λόγω απόφαση. 
 
                                                                                            (αρ. απόφασης 17/2019) 
 
                                                                                                             

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 
ανανέωση και τροποποίηση της αρ. πρωτ. 132842/23.4.2003 ΚΥΑ ΑΕΠΟ (όπως 
αυτή τροποποιήθηκε ως προς τη διάρκεια ισχύος των περιβαλλοντικών όρων με την 
αρ. πρωτ. 107941/29.8.2008 ΚΥΑ ΑΕΠΟ) των λιμενικών εγκαταστάσεων της 
Μαρίνας Αθηνών. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε υπέρ της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση και τροποποίηση της αρ. 
πρωτ. 132842/23.4.2003 ΚΥΑ ΑΕΠΟ (όπως αυτή τροποποιήθηκε ως προς τη 
διάρκεια ισχύος των περιβαλλοντικών όρων με την αρ. πρωτ. 107941/29.8.2008 
ΚΥΑ ΑΕΠΟ) των λιμενικών εγκαταστάσεων της Μαρίνας Αθηνών, σύμφωνα με τους 
περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                            (αρ. απόφασης 18/2019) 
 
 

ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για 
την πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας της «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
Α.Β.Ε.Α.Ε.» ετήσιας δυναμικότητας 190 τόνων, σε θαλάσσια έκταση 20 
στρεμμάτων, εξωτερικά του όρμου «Βαθύ» του Δ. Σαλαμίνας Π.Ε. Νήσων, που 
αφορά μετατόπιση, εκσυγχρονισμό και επέκταση χωρίς αύξηση της δυναμικότητας 
αυτής.  

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε αρνητικά επί της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας της 
«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Α.Ε.» ετήσιας δυναμικότητας 190 
τόνων, σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, εξωτερικά του όρμου «Βαθύ» του Δ. 
Σαλαμίνας Π.Ε. Νήσων, που αφορά μετατόπιση, εκσυγχρονισμό και επέκταση 
χωρίς αύξηση της δυναμικότητας αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην εν 
λόγω απόφαση. 
 
                                                                                            (αρ. απόφασης 19/2019) 



 4 

ΘΕΜΑ 1ο ΕΗΔ: 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 
2η συνεδρίασή του, στις 24-01-2019, των Περιφερειακών Συμβούλων που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                            (αρ. απόφασης 20/2019) 
 
 

Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου αναρτώνται στο site της Περιφέρειας 
Αττικής http://www.patt.gov.gr. 
 
 
                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                            ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
 
                                                                    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ   

http://www.patt.gov.gr/

