
 1 

  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα,    28 / 5 / 2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              Αρ. πρωτ.: 430030 
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 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στη 13η συνεδρίασή του, τη Τετάρτη, 26/5/2021, που 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, συζήτησε 
τα παρακάτω θέματα που έλαβαν αριθμούς αποφάσεων 99 έως 106 έτους 2021:   
 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ: Ψήφισμα αναφορικά με την Ημέρα Εξάντλησης Φυσικών 
Αποθεμάτων. 
 

                  (αποσύρθηκε) 
 
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.: Συζήτηση και λήψη απόφασης-ψηφίσματος σχετικά με την 
καταστροφική πυρκαγιά στα Γεράνεια Όρη. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος:  

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, μετά  την καταστροφική πυρκαγιά στα Γεράνεια 
Όρη, διατρανώνει τη θέληση του και την απαίτηση του: 

• να κηρυχθεί η περιοχή άμεσα αναδασωτέα,  

• να υπάρξει έγκαιρη και ολοκληρωμένη αποζημίωση όσων πολιτών έχασαν πε-
ριουσίες ( σπίτια, καλλιέργειες κ.α.), 

• να υπάρξει μέριμνα για την άμεση οχύρωση της πληγείσας περιοχής, καθώς και 
των όμορων κατοικημένων περιοχών, από τα όμβρια ύδατα που θα προκύψουν 
από τον ορεινό όγκο. 

Επιπρόσθετα, το Περιφερειακό Συμβούλιο κάνει έκκληση στην Κυβέρνηση να 
προχωρήσει στη σύνταξη-συγκρότηση μιας ενιαίας στρατηγικής εφαρμογής μέτρων 
δασοπροστασίας, δασοπυρόσβεσης και αντιπυρικής προστασίας με ριζική 
αναδιοργάνωση και στελέχωση των Δασικών Υπηρεσιών.» 

 
(αρ. απόφασης 99/2021) 

 
 
ΘΕΜΑ 1ο:  Επικύρωση πρακτικών της 23ης, 24ης, 25ης, 26ης και 27ης Συνεδρίασης έτους 
2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.  
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Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής επικύρωσε τα πρακτικά της 23ης, 24ης, 25ης, 26ης και 
27ης Συνεδρίασης έτους 2020. 

(αρ. απόφασης 100/2021) 
 

 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Δ΄ 
τριμήνου 2020. 
Περίληψη απόφασης: 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τα αποτελέσματα εκτέλεσης 
προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Δ΄ τριμήνου 2020, σύμφωνα με την εν λόγω 
απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 101/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Περιφέρειας Αττικής έτους 2020. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τον Οικονομικό Απολογισμό Περιφέρειας 
Αττικής έτους 2020, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 102/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σκοπιμότητας για την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων για την κάλυψη 
των αναγκών της Περιφέρειας. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα για την προμήθεια σαράντα 
δύο (42) επιβατικών αυτοκινήτων σύγχρονης τεχνολογίας (βενζινοκίνητων, ηλεκτρικών 
και υβριδικών) για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των υπαλλήλων των 
Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.  
 

(αρ. απόφασης 103/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση - Ενημέρωση σχετικά με το νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ. για το νέο 
εκλογικό νόμο των Ο.Τ.Α. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος:  
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής εκφράζει την αντίθεσή του με το σχέδιο νόμου που 
κατέθεσε η κυβέρνηση για νέο εκλογικό νόμο στην Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση, 
που φέρνει νέους απαράδεκτους περιορισμούς και αποκλεισμούς και ζητάει την 
απόσυρσή του.» 
 

(αρ. απόφασης 104/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για την ίδρυση λαϊκής αγοράς στο Σχιστό  του Δήμου 
Κορυδαλλού.  
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε την  ίδρυση  λαϊκής αγοράς στο Σχιστό 
του Δήμου Κορυδαλλού, ημέρα Πέμπτη, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.    
 

(αρ. απόφασης 105/2021) 
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για 
εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση οδοστρώματος, 
οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, των οδικών αξόνων της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. & της Λ. 
Κηφισού και των προσβάσεών του στα όρια αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής».  
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης ο-
δικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση 
οδοστρώματος, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, των οδικών αξόνων της 
Ν.Ε.Ο.Α.Κ. & της Λ. Κηφισού και των προσβάσεών του στα όρια αρμοδιότητας Περιφέ-
ρειας Αττικής», σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 106/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 8ο: 2η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 267/2019 απόφασης Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με τίτλο: «Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης 
Αττικής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 178 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/2010) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 105 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 
133/Α΄/2018)», ως προς τα μέλη της Επιτροπής. 

 
(αποσύρθηκε) 

 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για την επέκταση των εγκαταστάσεων της 
«Προνομιούχος Α.Ε. Γενικών Αποθηκών Ελλάδος» (ΠΑΕ- ΓΑΕ) στη θέση «Πλακωτό» 
Δ.Ε. Μαγούλας, Δήμου Ελευσίνας Αττικής.  
 

(αποσύρθηκε) 
 

 
ΘΕΜΑ 10ο: Γνωμοδότηση  επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
πτηνοτροφικής μονάδας εκτροφής ωοτόκων ορνίθων και αναθρεπτηρίου στη θέση 
΄Ακρες Κουλουρίδια ή Σχινέα Πηγάδι ή Παπά Περιβόλι του Δήμου Μεγαρέων της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής με φορέα την εταιρεία PEG FARM Ο.Ε..  

 
(αποσύρθηκε) 

 
 
Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου αναρτώνται στο site της Περιφέρειας Αττι-
κής http://www.patt.gov.gr. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
 
                                                             ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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