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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 39η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1763/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 9-8-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 763308/4-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 4-8-2022. 
 

Θέμα 20ο  
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού: 1.593,00€ (510,00€+1083,00€) για 
Παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποζημίωσης ιδιοκτησίας της κ. Κάκαρη 
Ελένης -ιδιοκτήτριας κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ακινήτων με ΚΑ 112α και ΚΑ25α - που έχει 
καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 8/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για ακίνητο 
που έχει απαλλοτριωθεί για το έργο: «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Y) 
στην Ο.Ε.Δ.Α. Β.Α. Αττικής στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. 
Αργυροπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ.Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/ 19-07-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι». 
3. Το Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά και την υπ’ αριθ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 
1661/Β΄/ 11-05-2018) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

4. Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ Τ145/ 05-12-2016) «περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

5. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85 ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄143/28.6.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες 
διατάξεις.  

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ Α΄147/8.8.2016). 

8. Την υπ’αριθ.499022/02.09.2019 (ΑΔΑ:ΩΞΡΟ7Λ7-7 ΕΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03.09.2019). 

9. Την υπ’ αριθ. 555804/20.09.2019 (ΑΔΑ:69ΑΕ7Λ7-40Ι) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
περί Τροποποίησης και Συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 499022/02.09.2019 Απόφασης (ΦΕΚ 
3571/τ.Β΄/25.09.2019).  

10. Την υπ’ αρ. 624277/31-8-2020 απόφαση του Περφερειάρχη Αττικής περί παράτασης 
θητείας των Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής (Υ.Ο.Δ.Δ. 699). 

11. Την υπ’αριθ. 1002357/28.12.2020 (ΑΔΑ: 6Β8ΡΛ7-Ε1Τ) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής περί παράτασης της θητείας των Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 
1077 /τ.Υ.Ο.Δ.Δ./29.12.2020).  

12. Την υπ’ αρ. 526516/26-6-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 494). 

13. Την υπ’ αρ. 625207/23-7-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής - Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών - Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της υπ’ αρ. 457959/1-7-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση 
και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 2763)»(Β’ 3353). 

14. Την υπ’ αρ. 864073/19-10-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους στον Εκτελεστικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής 
και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Περιφέρειας Αττικής. 

15. Την υπ’αριθ. 2/11.01.2022 (ΑΔΑ: 63957Λ7-ΓΜ8) ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  
16. Αττικής με θέμα « Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» 
17. Την υπ’ αριθ. 23612/11-1-2022 (ΑΔΑ:ΨΗΛΝ7Λ7-Λ65) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 

με θέμα «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ 9/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./12-1-2022). 
18. Την υπ΄αριθ. 179/2021 (ΑΔΑ:660I7Λ7-Ξ7Χ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το 
οικονομικό έτος 2022 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2022 και την υπ’αριθ. 
169047/30.12.2021 Απόφαση επικύρωσης του Π/Υ οικ.έτους 2022 της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.  
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19. Την υπ’ αριθ. 17/2022 (ΑΔΑ: 6ΝΞΤ7Λ7-Κ56) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής αναφορικά με την 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής 
οικ.έτους   2022 και την υπ’ αριθ. 28194/03.03.2022 απόφαση περί νομιμότητας αυτής της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

20. Την ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 55/2022 (ΑΔΑ: 6Ι7Α7Λ7-ΗΣ7) Απόφαση του 
ΠεριφερειακούΣυμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης της 2ης τροποποίησης του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
66888/23-05-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

21. Την υπ’ αριθ. 177/2021 (ΑΔΑ:Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής περί έγκρισης του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, οικ. 
έτους 2022.  

22. Το υπ’ αριθ. 70148/19.07.2022 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών – Τμήμα Τοπογραφήσεων & 
Απαλλοτριώσεων του Κεντρικού Τομέα, με το οποίο διαβιβάσθηκαν κατόπιν ελέγχου στη 
Δ/νση Οικονομικών τα σχετικά έγγραφα για την παρακατάθεση για απόδοση αποζημίωσης 
με δικαιούχο τον κα Ελένη Κάκαρη.  

23. Την υπ’ αριθ. 461/2013 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών (ειδική 
διαδικασία προσδιορισμού αποζημίωσης απαλλοτριουμένου), που καθορίζει προσωρινώς 
την τιμή μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου. 

24.  Την υπ’ αριθ.  8/2020 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία: 
α) για την ιδιοκτησία ΚΑ 112α αναγνωρίστηκε δικαιούχος η κ.Κάκαρη Ελένη σε ποσοστό 
50% εξ αδιαιρέτου σε εμβαδό 1099,99 τμ ακινήτου στη θέση «Σπαρτέζα» της κτηματικής 
περιφέρειας της πρώην Κοινότητας Γραμματικού και ήδη Δήμου Μαραθώνα Αττικής. Στον 
αρχικό κτηματολογικό πίνακα στην με ΚΑ 112α ιδιοκτησία δεν περιλαμβανόταν η ξερολιθιά 
μήκους 51,00τμ και δεν είχε παρακαταθέσει η υπηρεσία χρήματα. Η προσωρινή τιμή 
μονάδος βάσει της υπ’ αριθ. 461/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
είναι 20€/τμ δηλαδή 51,00τμ Χ 20,00€ = 1.020,00:50%(ποσοστό ½) =510€ (πεντακόσια 
δέκα ευρώ).  
β) για την ιδιοκτησία ΚΑ 25α αναγνωρίστηκε δικαιούχος η κ.Κάκαρη Ελένη σε ποσοστό 50% 
εξ αδιαιρέτου σε εμβαδό 180,52τμ ακινήτου στη θέση «Αγία Τριάδα» της κτηματικής 
περιφέρειας της πρώην Κοινότητας Γραμματικού και ήδη Δήμου Μαραθώνα Αττικής. Η 
προσωρινή τιμή μονάδος βάσει της υπ’ αριθ. 461/2013 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών είναι 12€/τμ δηλαδή 180,52,00τμΧ12,00€=2.166,00:50%=1.083,00€ 
(χίλια ογδόντα τρία ευρώ).  

25.Την από 13-02-2020 αίτηση της κας Ελένης Κάκαρη για " Απόδοση αποζημίωσης για 
απαλλοτριωμένα επικείμενα, κατ’ άρ. άρ. 176 παρ. 1 περ. θ του ν. 3852/2010". 

26.Τους από 17-06-2020 και 25-06-2020 Πίνακες Υπολογισμού Παρακατάθεσης 
Αποζημιώσεων συνολικού ποσού 1593,00€ (2.166,00€+1.020,00€ =3.186:50% = 1.593,00€)  
που έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 8/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών για ακίνητο που έχει απαλλοτριωθεί για το έργο: «Κατασκευή χώρου υγειονομικής 
ταφής αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Y) στην Ο.Ε.Δ.Α. Β.Α. Αττικής στη θέση Μαύρο Βουνό 
Γραμματικού», με την υπ’ αριθ. 9241/6209/22-03-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 41/7.2.2014, Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώ-
σεων και Πολεοδομικών Θεμάτων).     

27.Τον από 02-06-2020 Διορθωμένο Κτηματολογικό Πίνακα για το έργο: «Κατασκευή χώρου 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων  στην Ο.Ε.Δ.Α. Β.Α. Αττικής στη θέση Μαύρο Βουνό 
Γραμματικού» του Νομού Αττικής & οδών πρόσβασης στο χώρο των εγκαταστάσεων. 

28. Το γεγονός ότι στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής 
οικ. έτους 2022, Ε.Φ. 05 072 υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον ΚΑΕ 97190500101 
«Αποζημιώσεις ακινήτων για το έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Χ.Υ.Τ.Υ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. 
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ» που 
καλύπτει την εν λόγω δαπάνη. 

29. Την ανάγκη παρακατάθεσης της αποζημίωσης του ποσού 1.593,00€ (510,00€+1083,00€)€ 
στην δικαιούχο κα Ελένη Κάκαρη, ιδιοκτήτρια κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ακινήτων με 
ΚΑ112α και Κ25 α. 

 
Εισηγούμαστε 
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  Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού: Χιλίων πεντακοσίων ενενήντα τριών 
1.593,00€ (510,00€+1083,00€) ευρώ για Παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 
αποζημίωσης ιδιοκτησίας της κ. Κάκαρη Ελένης -ιδιοκτήτριας κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου 
ακινήτων με ΚΑ 112α και ΚΑ25α - που έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 8/2020 απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την υπ’ αριθ. 461/2013 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης για ακίνητο που έχει 
απαλλοτριωθεί για το έργο: «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Y) 
στην Ο.Ε.Δ.Α. Β.Α. Αττικής στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού» 
 
Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής -
Π.Ε.Α.Α, για το οικονομικό έτος 2022 Ε.Φ. 05.072 και ΚΑΕ 97190500101 «Αποζημιώσεις ακινήτων 
για το έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Χ.Υ.Τ.Υ. ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ» σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού: Χιλίων πεντακοσίων ενενήντα τριών 
1.593,00€ (510,00€+1083,00€) ευρώ για Παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 
αποζημίωσης ιδιοκτησίας της κ. Κάκαρη Ελένης -ιδιοκτήτριας κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου 
ακινήτων με ΚΑ 112α και ΚΑ25α - που έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 8/2020 απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την υπ’ αριθ. 461/2013 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης για ακίνητο που έχει 
απαλλοτριωθεί για το έργο: «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Y) 
στην Ο.Ε.Δ.Α. Β.Α. Αττικής στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού» 
 
Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής -
Π.Ε.Α.Α, για το οικονομικό έτος 2022 Ε.Φ. 05.072 και ΚΑΕ 97190500101 «Αποζημιώσεις ακινήτων 
για το έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Χ.Υ.Τ.Υ. ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ» σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 

 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ως 
άνω απόφαση. 
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή 

καταψηφίζει την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Το αμελητέο ύψος της υπόψη 
δαπάνης σε σχέση με το οικονομικό αντικείμενο του έργου, δεν αποτελεί κριτήριο για τη δική μας 
τοποθέτηση. Κριτήριο για μας αποτελεί το γεγονός ότι πρόκειται για ένα έργο που το έχουμε 
αναδείξει με επανειλημμένες παρεμβάσεις μας: 
(α) Ως παράνομο από πλευράς χωροθέτησης καθώς, πέραν των άλλων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σε μια «παρθένα» περιοχή, παραβιάζει το κριτήριο της κατ’ ελάχιστον απόστασης 
των 300 μ. από την κοίτη του υδατορρεύματος περιοδικής ροής και, σε κάθε περίπτωση, το 
κριτήριο της κατ’ ελάχιστον απόστασης των 150 μ. από τη διαμορφωμένη κοίτη χειμάρρου 
(βρίσκεται σε επαφή με το κατάντη όριο της λεκάνης του ΧΥΤΑ), εφόσον το υπόψη ρέμα 
υποβαθμιστεί τεχνηέντως σε χείμαρρο. Σημειώνεται ακόμη ότι η εκβολή του υπόψη 
ρέματος/χειμάρρου στη θάλασσα εφάπτεται με τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) έκτασης 
521.630 στρ. στο Νότιο Ευβοϊκό, που περιλήφθηκε στο δίκτυο Νατούρα με την ΚΥΑ 
50743/15.12.17. 
(β) Ως απαράδεκτο από πλευράς σχεδιαστικής επιλογής καθώς χωροθετείται σε μια δυσπρόσιτη 
περιοχή, που απαιτούσε όπως αποδείχθηκε και «εκ του αποτελέσματος» σωρεία δαπανηρών 
έργων και αποψίλωση συστάδων δάσους συνολικής έκτασης 105 στρεμμάτων.  
Επιπλέον, καλείται σύμφωνα με το ισχύον ΠΕΣΔΑ Αττικής να υποδεχθεί μια ελάχιστη, για τα 
μεγέθη της Αττικής, ποσότητα των 23.255 τον/έτος, για τα υπολείμματα αποκλειστικά και μόνο 
της προγραμματιζόμενης για το απώτερο μέλλον μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων αποβλήτων 
(ΜΕΑ) και της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων. Υπενθυμίζουμε δε την υπ’ αρ. 4357/2011 
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απόφαση του ΣτΕ, όπου στην υπ’ αρ. 15 (σελ.8) αιτιολογική σκέψη αναφέρεται ότι «η λειτουργία 
της μονάδας αυτής [σ.σ.: της ΜΕΑ] αποτελεί προϋπόθεση μόνο για τη λειτουργία του χώρου 
υγειονομικής ταφής …» (και εδώ η υπογράμμιση δική μας). 
(γ) Περίπου ως καταβόθρα δημόσιων πόρων, που διοχετεύονται στο ταμείο της αναδόχου 
κοινοπραξίας καθώς η αρχική σύμβαση των συνολικά 19 εκ. € έχει ήδη εκτιναχθεί, μαζί με την 1η 
συμπληρωματική σύμβαση στα πάνω από τα 35 εκ. προσεγγίζοντας τώρα τα 38 εκ.€. Με τις 
θηριώδεις αναθεωρήσεις, από 144,6 χιλ. της αρχικής σύμβασης να σκαρφαλώνουν, σε καιρό 
κρίσης, στα 5 εκ. €., δηλ. 35πλασιάστηκαν! Και αυτό, τη στιγμή που από το 2005 μέχρι το 2018 ο 
μέσος δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 21%. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, καταψηφίζουμε κάθε θέμα που συνδέεται κατά οποιονδήποτε τρόπο 
με τη λειτουργία του υπόψη έργου, συνεπώς και για το υπόψη θέμα ψηφίζουμε «κατά». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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