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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα,       9 / 7 / 2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              Αρ. πρωτ.: 578586 
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 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στη 17η συνεδρίασή του, την Τετάρτη, 7/7/2021, που 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, συζήτησε 
τα παρακάτω θέματα που έλαβαν αριθμούς αποφάσεων 120 έως 125 έτους 2021:   
 
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση επερώτησης της παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ» με θέμα 
«Εξέλιξη των έργων ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου».  

(απαντήθηκε η επερώτηση) 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της 
δραστηριότητας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων σε δημόσια δασική έκταση 
εμβαδού επιφάνειας 243.810,90 τ.μ. στη θέση ΒΑΘΕΙΑ ΧΟΥΝΗ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑΣ, Δ.Ε. 
Διονύσου, Δήμου Διονύσου, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, από την ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ Α.Β.Ε.. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε αρνητικά επί της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της δραστηριότητας εκμετάλλευσης λατομείου 
μαρμάρων σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού επιφάνειας 243.810,90 τ.μ. στη θέση 
ΒΑΘΕΙΑ ΧΟΥΝΗ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑΣ, Δ.Ε. Διονύσου, Δήμου Διονύσου, Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής, από την ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ Α.Β.Ε., για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω 
απόφαση. 

(αρ. απόφασης 120/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης κατασκηνωτικού θερινού προγράμματος 
Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων παιδιών πολιτών Ρομά έτους 2021.  
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα και τη δαπάνη για τη διορ-
γάνωση, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, κατασκηνωτικού θερινού προγράμμα-
τος Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων παιδιών πολιτών Ρομά έτους 2021. Η διάρκεια της 
κατασκήνωσης υπολογίζεται σε 10 ημέρες με 60 παιδιά, ηλικίας από 6 έως 14 ετών, σύμ-
φωνα με την εν λόγω απόφαση.  
                                                                                                 (αρ. απόφασης 121/2021) 
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ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) στα πλαίσια της εν εξελίξει: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ", η οποία βρίσκεται στο 
στάδιο Β2. 
                                                                                                                   (αποσύρθηκε) 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της 
δραστηριότητας “Εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών στη θέση ΠΡΑΘΙ 
Γραμματικού, Δήμου Μαραθώνα, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής” από τον Αλέξανδρο Χρυσίνα. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της δραστηριότητας “Εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών 
πλακών στη θέση ΠΡΑΘΙ Γραμματικού, Δήμου Μαραθώνα, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής” από 
τον Αλέξανδρο Χρυσίνα, για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 122/2021) 
 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο 
πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας “Μονάδα 
αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυναμικότητας 2.400 m3/ημέρα” με φορέα λειτουργίας 
την “ΤΕΜΑΚ ΕΠΕ”, η οποία βρίσκεται στη θέση “Μανδράκι” στο Δήμο Ύδρας του νομού 
Αττικής. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
της δραστηριότητας “Μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυναμικότητας 2.400 
m3/ημέρα” με φορέα λειτουργίας την “ΤΕΜΑΚ ΕΠΕ”, η οποία βρίσκεται στη θέση “Μαν-
δράκι” στο Δήμο Ύδρας του νομού Αττικής, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 
και τα μέτρα που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 123/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
υφιστάμενης μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας Ιχθυοκαλλιέργειες Σκιρωνίς Α.Ε. 
ετήσιας δυναμικότητας 1500 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε συνολική 
θαλάσσια έκταση 50 στρεμμάτων στη θέση Κάτω Αλώνι μετά συνοδών χερσαίων 
εγκαταστάσεων στη θέση Παλαιόκαστρο του Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, που 
αφορά στην επέκταση αυτής κατά 40 επιπλέον στρέμματα και αύξηση της ετήσιας 
δυναμικότητας κατά επιπλέον 1500 τόνους.  
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε αρνητικά επί της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης μονάδας υδατοκαλλιέργειας της 
εταιρείας Ιχθυοκαλλιέργειες Σκιρωνίς Α.Ε. ετήσιας δυναμικότητας 1500 τόνων θαλάσσιων 
μεσογειακών ιχθύων σε συνολική θαλάσσια έκταση 50 στρεμμάτων στη θέση Κάτω Αλώνι 
μετά συνοδών χερσαίων εγκαταστάσεων στη θέση Παλαιόκαστρο του Δήμου Μεγαρέων 
Π.Ε. Δυτικής Αττικής, που αφορά στην επέκταση αυτής κατά 40 επιπλέον στρέμματα και 
αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας κατά επιπλέον 1500 τόνους, για τους λόγους που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                                 (αρ. απόφασης 124/2021) 
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 ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
ίδρυση πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας του Δανιήλ Γεώργιου ετήσιας δυναμικότητας 
375 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη 
θέση Κακιά Σκάλα Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής.  
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας του Δα-
νιήλ Γεώργιου ετήσιας δυναμικότητας 375 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θα-
λάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση Κακιά Σκάλα Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής 
Αττικής, για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 
                                                                                                  (αρ. απόφασης 125/2021) 
 
 
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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