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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα,   1 / 4 / 2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              Αρ. πρωτ.: 257573 
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 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην 9η συνεδρίασή του, την Τετάρτη, 31/3/2021, 
που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, 
συζήτησε τα παρακάτω θέματα που έλαβαν αριθμούς αποφάσεων 68 έως 74 έτους 
2021:   
 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ: Αίτημα για συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος 
ενάντια στην απόλυση του επικουρικού γιατρού και προέδρου του σωματείου του 
νοσοκομείου Αγ. Σάββας, Κώστα Καταραχιά.  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής καταψήφισε την πρόταση του επικεφαλής της πα-
ράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» 
για την έκδοση σχετικού ψηφίσματος.  
 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 1ο Ε.Η.Δ.: Περί της συστηματικής καταστρατήγησης των όρων της 
σχετικής ΑΕΠΟ, των υποδείξεων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και των 
όρων της προσωρινής διαταγής του Πρωτοδικείου Πειραιά, αναφορικά με τα έργα 
κατασκευής της νότιας επέκτασης του λιμένα Πειραιά στην Πειραϊκή. 
Ο εισηγητής του θέματος, επικεφαλής της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την 
Περιφέρεια Αττικής», ενημέρωσε σχετικά το Περιφερειακό Συμβούλιο.  

 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο 1ο  Δημοτικό 
Σχολείο Σαλαμίνας. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε τη δωρεά  ενός φωτοτυπικού μηχανή-
ματος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 68/2021) 
 

 
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για τη δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Γυμνάσιο 
Καπανδριτίου. 
Περίληψη απόφασης:  
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε τη δωρεά δέκα (10) ηλεκτρονικών υ-
πολογιστών (Η/Υ) και οθονών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών τους, στο 
Γυμνάσιο Καπανδριτίου, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                               (αρ. απόφασης 69/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση για την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας με βάρδιες και κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας 
Αττικής. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε :  
Α) Την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας με βάρδιες και κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, για δύο (2) υπαλλήλους κλάδου Επικοινωνίας και ΜΜΕ 
/κατηγορίας ΠΕ του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Αττικής, 
προκειμένου να παρακολουθούν την επικαιρότητα σε 24ωρη βάση, να βρίσκονται 
σε επιφυλακή σε έκτακτες περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των 
ΜΜΕ για θέματα εξέχουσας σημασίας, να ενημερώνονται για υπηρεσιακά θέματα 
που αφορούν την κοινή γνώμη, καθώς επίσης και να διοργανώνουν ημερίδες και 
εκδηλώσεις της Περιφέρειας που απαιτούν εξωστρέφεια και προβολή και να 
έχουν τη δυνατότητα για την προετοιμασία, σύνταξη, έκδοση και διανομή 
επίσημων ανακοινώσεων. 
Β) Τη λειτουργία του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Αττικής σε βάρδιες 
ως εξής: α) Πρωινή βάρδια από ώρα 07:00 έως 15:00 και β) απογευματινή/βραδινή 
βάρδια από ώρα 15:00 έως 23:00, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                               (αρ. απόφασης 70/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης μείωσης του ανώτατου ορίου ταχύτητας στο οδικό τμήμα 
της Λ. Βουλιαγμένης από τη Λ. Αλίμου έως τη Λ. Ποσειδώνος, αρμοδιότητας της 
Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής  ενέκρινε τη μείωση του ανώτατου ορίου 
ταχύτητας και τον καθορισμό του στα 70 χιλ./ώρα στο οδικό τμήμα της Λ. Βουλιαγμένης 
από τη Λ. Αλίμου έως τη Λ. Ποσειδώνος, αρμοδιότητας της Δ/νσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                               (αρ. απόφασης 71/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στα πλαίσια 
της εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών της Σύμβασης παροχής Υπηρεσιών με 
τίτλο : «ΣΠ-01/20: Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών 
αρμοδιότητας τ. ΔΚΕΣΟ της Περιφέρειας Αττικής», για το Τμήμα 1ο, 2ο & 3ο. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας στα πλαίσια της εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών της Σύμβασης 
παροχής Υπηρεσιών με τίτλο : «ΣΠ-01/20: Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρα-
σίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας τ. ΔΚΕΣΟ της Περιφέρειας Αττικής», για το 
Τμήμα 1ο, 2ο & 3ο, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                               (αρ. απόφασης 72/2021) 
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ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 
υλοποίηση του έργου: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Παλουκίων και 
Πορθμείου Φανερωμένης».  
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την υλοποίηση του έργου Λιμένα Παλουκίων και 
Πορθμείου Φανερωμένης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα 
που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                               (αρ. απόφασης 73/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
υφιστάμενου εργοστασίου ζυθοποιίας της εταιρείας «Αθηναϊκή Ζυθοποιίας Α.Ε.» στη 
Λ. Κηφισού 102 Δήμου Αιγάλεω Π.Ε. Δυτικού Τομέα που αφορά ανανέωση-
τροποποίηση ΑΕΠΟ.  
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου εργοστασίου ζυθοποιίας της εταιρείας 
«Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.» στη Λ. Κηφισού 102 Δήμου Αιγάλεω Π.Ε. Δυτικού Τομέα 
που αφορά ανανέωση-τροποποίηση ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 
όρους και τα μέτρα που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                               (αρ. απόφασης 74/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση λήψης μόνιμων μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί του 
οδικού άξονα Σταυρού-Λαυρίου (Ε.Ο. 89), που αφορούν μονοδρόμηση (από νότο 
προς βορρά) της Λεωφ. Βασ. Κων/νου, από την οδό Βασ. Όλγας έως και προς την 
οδό Χρ. Ζωίτσα, στο Δήμο Κρωπίας. 
 
                                                                                                               (αποσύρθηκε) 
 
 
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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