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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα,      24 / 6 / 2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              Αρ. πρωτ.: 520118 
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 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στη 16η συνεδρίασή του, την Τετάρτη, 23/6/2021, 
που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, 
συζήτησε τα παρακάτω θέματα που έλαβαν αριθμούς αποφάσεων 114 έως 119 έτους 
2021:   
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.: Συζήτηση για δια ζώσης διεξαγωγή των 
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 
Καταψηφίστηκε το κατεπείγον για τη συζήτηση του προτεινόμενου εκτός ημερησίας διά-
ταξης θέματος. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη δημιουργία video προβολής 
αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής.  
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα και δαπάνη για τη δημιουρ-
γία video προβολής αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής και τη χρήση του σε 
διαδικτυακές δράσεις και σε εκθέσεις με φυσική παρουσία εκθετών, σύμφωνα με την εν 
λόγω απόφαση.  
 
                                                                                                 (αρ. απόφασης 114/2021) 

 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, 
υψηλής τεχνολογίας και μακρόχρονης δράσης, όλων των κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής, 
λόγω της πανδημίας COVID-19. 
 

(αποσύρθηκε) 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για την 
εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση Υπογείων 



 2 

Διαβάσεων πεζών και οχημάτων στο Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Δ.Μ.Υ. Περιφέρειας 
Αττικής». 
Περίληψη απόφασης: 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης 
οδικής κυκλοφορίας για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών 
«Συντήρηση Υπογείων Διαβάσεων πεζών και οχημάτων στο Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας 
Δ.Δ.Μ.Υ. Περιφέρειας Αττικής», σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 115/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση λήψης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις εργασίες 
εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών (FTTH) επί του οδοστρώματος της Λ. Μαραθώνος 
στη Δ.Ε. Γέρακα, στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη υποδομών και δικτυού 
οπτικών ινών (FIBER TO THE HOME – FTTH) στην περιοχή της ελληνικής επικράτειας 
της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.» από την ανάδοχο εταιρεία «ΕΜΠΛΕΟΣ ΑΤΕ». 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων για τις εργασίες εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών (FTTH) επί του 
οδοστρώματος της Λ. Μαραθώνος στη Δ.Ε. Γέρακα, στα πλαίσια του έργου με τίτλο: 
«Ανάπτυξη υποδομών και δικτυού οπτικών ινών (FIBER TO THE HOME – FTTH) στην 
περιοχή της ελληνικής επικράτειας της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.» από την ανάδοχο εταιρεία 
«ΕΜΠΛΕΟΣ ΑΤΕ», σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 116/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στα πλαίσια του 
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ», 
προϋπολογισμού 1.200.000,00 €, αναδόχου εταιρείας ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης 
κυκλοφορίας στα πλαίσια του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ», προϋπολογισμού 1.200.000,00 €, αναδόχου 
εταιρείας ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε., σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 117/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο: 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 7ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου  «Έργα Διευθέτησης Ρέματος Σαρανταπόταμου σε μη Οριοθετημένα τμήματα της 
ΔΕ Μαγούλας».  
Περίληψη απόφασης:  
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Έργα Διευθέτησης Ρέματος Σαρανταπόταμου σε 
μη Οριοθετημένα τμήματα της ΔΕ Μαγούλας», σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς ό-
ρους και τα μέτρα που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                                  (αρ. απόφασης 118/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου: “Δ’ Φάση Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ελληνικό Σύστημα 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας». 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “Δ’ Φάση Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των 
Κυκλάδων με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας», σύμφωνα με τους 
περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 119/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη 
διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά στη δραστηριότητα υφιστάμενου 
Καταστήματος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.” στη συμβολή των οδών Παπανδρέου 33 (πρώην Φιλίας των 
Λαών), Ιωαννίνων 4, Γλαδστώνος 3 & Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο Ο.Τ. 252 στο Δήμο 
Ηλιούπολης.  

(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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