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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα,    16 / 4 / 2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              Αρ. πρωτ.: 305704 
Γραφείο Προέδρου   
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 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στη 10η συνεδρίασή του, την Τετάρτη, 14/4/2021, 
που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, 
συζήτησε τα παρακάτω θέματα που έλαβαν αριθμούς αποφάσεων 75 έως 82 έτους 
2021:   
 
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση επερώτησης της παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ» με θέμα τη 
μη επιλογή από τη σημερινή Διοίκηση Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 
στην Περιφέρεια Αττικής.  

(απαντήθηκε η επερώτηση) 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.: Συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στον καταυλισμό των Ρομά 
Νομισματοκοπείου στο Χαλάνδρι. 
Περίληψη απόφασης: 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε τη σύσταση 8μελούς 
Διαπαραταξιακής Επιτροπής  του με αντικείμενο την εισήγηση προτάσεων για την 
επίλυση των θεμάτων στον καταυλισμό των ΡΟΜΑ, αποτελούμενης από τους κάτωθι 
Περιφερειακούς Συμβούλους κ.κ. : 

▪ Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία  

▪ Αθανασίου Μάριο 

▪ Αδαμόπουλο Σπυρίδωνα 

▪ Μπενετάτο Στυλιανό 

▪ Δημητρίου Γεώργιο 

▪ Τζήμερο Γλαύκο-Αθανάσιο 

▪ Τουλγαρίδη Κων/νο 

▪ Τσίχλη Μαριάνα 

Η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία θα ηγείται της 
Επιτροπής. 
 

(αρ. απόφασης 75/2021) 



 2 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 2ο Ε.Η.Δ.: Συζήτηση σχετικά με την ενίσχυση μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. 
 

(αποσύρθηκε) 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών της 17ης, 18ης και 19ης Συνεδρίασης έτους 2020 του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής επικύρωσε τα πρακτικά της 17ης, 18ης και 19ης 
(διακοπείσας και συνέχειας) Συνεδρίασης έτους 2020. 
 

(αρ. απόφασης 76/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2022-2025 του Υποτομέα των ΟΤΑ. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιο-
νομικής Στρατηγικής 2022-2025 της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την εν λόγω 
απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 77/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός ωραρίου τροφοδοσίας επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών 
καταστημάτων και περιορισμών κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων για το έτος 2021. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε τον καθορισμό  του ωραρίου τροφο-
δοσίας επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Αθήνας, για το χρονικό διάστημα έως και τις 31.12.2021, σύμφωνα με 
την εν λόγω απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 78/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση προγράμματος για την καταπολέμηση των ακρίδων στο Δημοτικό 
Διαμέρισμα Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε το πρόγραμμα για την εφαρμογή ακριδο-
κτονίας στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλ-
λίας, όπου έχει παρατηρηθεί έξαρση του φαινομένου τα προηγούμενα χρόνια, σύμ-
φωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 79/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση για τη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 
στο οδικό δίκτυο του Πρωτεύοντος Αστικού Οδικού Δικτύου (Π.Α.Ο.Δ.), τα 
παράπλευρα δίκτυα της Αττικής Οδού καθώς και παράπλευρα δίκτυα της Π.Α.Θ.Ε. 
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(εντός του Νομού Αττικής) και οδικό δίκτυο της τέως Δ.Ε.Σ.Ε. στα πλαίσια του έργου : 
«Λειτουργία και Συντήρηση  Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Κ.Δ.Κ.» για τα έτη 
2020-2022. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης 
οδικής κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο του Πρωτεύοντος Αστικού Οδικού Δικτύου 
(Π.Α.Ο.Δ.), τα παράπλευρα δίκτυα της Αττικής Οδού καθώς και παράπλευρα δίκτυα 
της Π.Α.Θ.Ε. (εντός του Νομού Αττικής) και οδικό δίκτυο της τέως Δ.Ε.Σ.Ε. στα πλαίσια 
του έργου : «Λειτουργία και Συντήρηση  Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Κ.Δ.Κ.» 
για τα έτη 2020-2022, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 80/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση για τη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 
για εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του  έργου «Επεμβάσεις βελτίωσης 
οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής».  
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης 
οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του  έργου 
«Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής», 
σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 81/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μονάδας 
εκτροφής ωοτόκων ορνίθων στη θέση «Τούτουλη» του Δήμου Μεγαρέων της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής με φορέα τον κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΜΩΛΟ.  
 

(αποσύρθηκε) 
 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για 
την τροποποίηση της υπ’ αρ. 126393/16-02-2007 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Οδικός Άξονας Ελευσίνα – Κόρινθος». 

 
(αποσύρθηκε) 

 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον 
υφιστάμενο  σταθμό κινητής τηλεφωνίας της  εταιρίας WIND ΕΛΛΑΣ AEBE με κωδικό 
θέσης και ονομασία: "120 0064 – ΥΜΗΤΤΟΣ" που είναι εγκατεστημένος σε έκταση στο 
Όρος Υμηττός, στο Δήμο Παιανίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, 
της Περιφέρειας Αττικής.  
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων για τον υφιστάμενο  σταθμό κινητής τηλεφωνίας της  εταιρίας 
WIND ΕΛΛΑΣ AEBE με κωδικό θέσης και ονομασία: "120 0064 – ΥΜΗΤΤΟΣ" που 
είναι εγκατεστημένος σε έκταση στο Όρος Υμηττός, στο Δήμο Παιανίας, στην 
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Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τους 
περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 82/2021) 
 
 
Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου αναρτώνται στο site της Περιφέρειας 
Αττικής http://www.patt.gov.gr. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
 
                                                             ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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