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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,    01-02-2019    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ        
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας                      Αρ. πρωτ. οικ. 33371 
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 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην 3η συνεδρίασή του, την Πέμπτη,  
31/01/2019, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), συζήτησε τα 
παρακάτω θέματα που έλαβαν αριθμούς αποφάσεων 21 έως 30 έτους 2019:   
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου για την κατασκευή του έργου: 
«Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στις θέσεις ‘Μιστρέτσι’ και ‘Περγάρι’ στο Δήμο 
Πόρου, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (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 Πόρου, για την κατασκευή του έργου: 
«Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στις θέσεις ‘Μιστρέτσι’ και ‘Περγάρι’ στο Δήμο 
Πόρου, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (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. Γούλα Απόστολο ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά  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. Πελέκη Ζαχαρία. 
 
                                                                                            (αρ. απόφασης 21/2019) 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την κατασκευή του έργου 
με τίτλο: «Κατασκευή γηπέδου 9Χ9 στο Δημοτικό Στάδιο Κερατέας Δήμου 
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Λαυρεωτικής», συνολικού προϋπολογισμού 390.000,00 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 Λαυρεωτικής, για την κατασκευή του 
έργου με τίτλο: «Κατασκευή γηπέδου 9Χ9 στο Δημοτικό Στάδιο Κερατέας Δήμου 
Λαυρεωτικής», συνολικού προϋπολογισμού 390.000,00 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, τον Περιφερειακό 
Σύμβουλο κ. Πάντζα Σπυρίδωνα ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του 
τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Αναγνωστόπουλο Αθανάσιο (Νάσο) και τον Περιφερειακό 
Σύμβουλο κ. Πελέκη Ζαχαρία ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Μοίρα Ιωάννη. 
 
                                                                                             (αρ. απόφασης 22/2019) 
 
 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Καισαριανής για τη μελέτη: 
«Μελέτες στατικής επάρκειας των αιθουσών και του γυμναστηρίου στο Δημοτικό 
Στάδιο». 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους  της 
τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του Δήμου Καισαριανής, για τη μελέτη: «Μελέτες στατικής επάρκειας των 
αιθουσών και του γυμναστηρίου στο Δημοτικό Στάδιο», η οποία λήγει στις  
04/02/2019, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 20/10/2019, σύμφωνα με την εν λόγω 
απόφαση. 
 
                                                                                             (αρ. απόφασης 23/2019) 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης - παράτασης 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Ινστιτούτου 
Γεωπονικών Επιστημών για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών 
καθαρισμού, φύλαξης, ψηφιοποίησης και ανάδειξης των βιβλίων και τεκμηρίων της 
Γεωργικής Βιβλιοθήκης στον Πύργο Συγγρού του Κτήματος Συγγρού στην Κηφισιά». 

Περίληψη απόφασης: 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους  της 
τροποποίησης - παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών, για την παροχή υπηρεσίας με 
τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού, φύλαξης, ψηφιοποίησης και ανάδειξης των 
βιβλίων και τεκμηρίων της Γεωργικής Βιβλιοθήκης στον Πύργο Συγγρού του 
Κτήματος Συγγρού στην Κηφισιά»,  η οποία λήγει στις 15/02/2019, ούτως ώστε αυτή 
να λήγει στις 15/12/2019, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
                                                                       
                                                                                             (αρ. απόφασης 24/2019) 
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος 
Πρωτοκόλλου και Ηλεκτρονικής έκδοσης και διακίνησης εισερχομένων και 
εξερχομένων εγγράφων της Περιφέρειας Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας 
Πληροφοριακού Συστήματος Πρωτοκόλλου και Ηλεκτρονικής έκδοσης και 
διακίνησης εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της Περιφέρειας Αττικής, 
σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                            (αρ. απόφασης 25/2019) 
 
                                                                                                             

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση επανυποβολής πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας 
Αττικής ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο: NETGOV - Exploring the potential 
and challenges of a set of blockchain-based technologies to support new models of 
networked governance for public services (NETGOV - Εξερεύνηση των 
δυνατοτήτων και των προκλήσεων ενός συνόλου τεχνολογιών για την υποστήριξη 
νέων μοντέλων δικτυακής διακυβέρνησης για δημόσιες υπηρεσίες) στο πλαίσιο του 
προγράμματος HORIZON 2020. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα συμμετοχής της 
Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος καθώς και την επανυποβολή αντίστοιχης πρότασης 
για το έργο με τίτλο: NETGOV - Exploring the potential and challenges of a set of 
blockchain-based technologies to support new models of networked governance for 
public services- (NETGOV- Εξερεύνηση των δυνατοτήτων και των προκλήσεων 
ενός συνόλου τεχνολογιών για την υποστήριξη νέων μοντέλων δικτυακής 
διακυβέρνησης για δημόσιες υπηρεσίες), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος HORIZON 2020. 
 
                                                                                            (αρ. απόφασης 26/2019) 
 
 

ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης τροποποίησης ΑΕΠΟ, κατόπιν κτιριακού, 
μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και αλλαγής τρόπου διαχείρισης υγρών αποβλήτων 
του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής ειδών καλλωπισμού, της εταιρείας 
«HELLENICA Α.Ε.» που λειτουργεί στην οδό Ηφαίστου 11, στη θέση Τζήμα Πόρτσι 
Κορωπίου. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε υπέρ της Μελέτης τροποποίησης 
ΑΕΠΟ, κατόπιν κτιριακού, μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και αλλαγής τρόπου 
διαχείρισης υγρών αποβλήτων του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής ειδών 
καλλωπισμού, της εταιρείας «HELLENICA Α.Ε.» που λειτουργεί στην οδό Ηφαίστου 
11, στη θέση Τζήμα Πόρτσι Κορωπίου, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 
και τα μέτρα που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                            (αρ. απόφασης 27/2019) 
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ΘΕΜΑ 8ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο 
«Εργοστάσιο γόμωσης φυσιγγίων μετά αποθηκών εκρηκτικών (άκαπνη πυρίτιδα) – 
ΔΟΡΚΑΣ ΑΒΕΕ, θέση ΧΟΥΣΜΙΖΑ – Δ.Ε. Σπάτων, Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, στην 
Περιφέρεια Αττικής». 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε υπέρ της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Εργοστάσιο γόμωσης φυσιγγίων 
μετά αποθηκών εκρηκτικών (άκαπνη πυρίτιδα) – ΔΟΡΚΑΣ ΑΒΕΕ, θέση ΧΟΥΣΜΙΖΑ 
– Δ.Ε. Σπάτων, Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, στην Περιφέρεια Αττικής», σύμφωνα 
με τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα που αναφέρονται στην εν λόγω 
απόφαση. 
 
                                                                                            (αρ. απόφασης 28/2019) 
 
 

ΘΕΜΑ 9ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων νέου 
Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) της COSMOTE με κωδική ονομασία 
θέσης «TSERI 2 1400834», στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, του 
Δήμου Μεγαρέων, της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε αρνητικά επί της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) νέου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας 
(Σ.Β.Κ.Τ.) της COSMOTE με κωδική ονομασία θέσης «TSERI 2 1400834», στην 
Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, του Δήμου Μεγαρέων, της Π.Ε. Δυτικής 
Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω 
απόφαση. 
 
                                                                                            (αρ. απόφασης 29/2019) 
 
 
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 την 
3η συνεδρίασή του, στις 31-01-2019, των Περιφερειακών Συμβούλων που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                            (αρ. απόφασης 30/2019) 
 
 

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/

