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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα, 14-12-2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ       Αρ. πρωτ. οικ. 188066 
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών   
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής    
∆/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17 
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 39ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στη συνεδρίασή του στις 11/12/2012 που 
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Aνάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και 
Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού) συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν 
αριθµό απόφασης 388 έως 395 έτους 2012:   
 
ΘΕΜΑ 1ο ΕΗ∆: Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας Περιφερειακών Συµβούλων 
από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. 

Περίληψη απόφασης:    
Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε τη δικαιολόγηση της απουσίας των παρακάτω 

Περιφερειακών Συµβούλων, οι οποίοι ζήτησαν να δικαιολογηθεί η απουσία 
τους: 

1) Από τη συνεδρίαση στις 11-12-2012 των κ.κ.: 
α) Γιαννικάκη Θεµιστοκλή για λόγους υγείας. 
β) ∆ιάκο Κωνσταντίνο για οικογενειακούς λόγους. 
γ) Λούσκο Παναγιώτη για λόγους υγείας. 
δ) Χάγιο Άγγελο για λόγους υγείας. 

         2) Από τη συνεδρίαση στις 04-12-2012 του κ. Ζαφειρόπουλου 
Γρηγορίου λόγω συµµετοχής του στην Επιτροπή των Περιφερειών.    

              (αρ. απόφασης 388/2012)  
 

ΘΕΜΑ 2ο ΕΗ∆: Έγκριση σκοπιµότητας για τη διεκδίκηση από την Περιφέρεια 
Αττικής της διοργάνωσης της επόµενης Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης Κορυφής των 
Περιφερειών και των Πόλεων στην Αθήνα το 2014.  

Περίληψη απόφασης:    
Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε τη σκοπιµότητα για τη διεκδίκηση από την 

Περιφέρεια Αττικής της διοργάνωσης της επόµενης Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης 
Κορυφής των Περιφερειών και των Πόλεων στην Αθήνα το 2014. 

              (αρ. απόφασης 389/2012) 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 28ης Συνεδρίασης  Περιφερειακού  
Συµβουλίου Αττικής έτους 2012.   

Περίληψη απόφασης:    
Το Π.Σ. Αττικής επικύρωσε τα πρακτικά της 28ης Συνεδρίασης  

Περιφερειακού  Συµβουλίου Αττικής έτους 2012. 
                                                                           (αρ. απόφασης 390/2012) 
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ΘΕΜΑ 2ο: Εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, για την υπογραφή «προγραµµατικών συµβάσεων 
πολιτισµικής ανάπτυξης», όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 8 του 
Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11-04-2012).  

Περίληψη απόφασης:  
Το Π.Σ. Αττικής εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ι. Σγουρό 1) 

για την υπογραφή των «προγραµµατικών συµβάσεων πολιτισµικής 
ανάπτυξης» και 2) για τον ορισµό εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής, 
όπως ορίζονται στην παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11-04-
2012) και την ενηµέρωση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής σε τακτά 
διαστήµατα για την σύναψη και παρακολούθηση αυτών. 

  (αρ. απόφασης 391/2012) 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 295/2012 Απόφασης του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής.  
        Περίληψη απόφασης: 

Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε την ανάκληση της υπ’ αριθµόν 295/2012 
Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε θέµα «Καταβολή Τελών 
∆ιέλευσης και Ετήσιων Τελών Χρήσης στις χιλιοµετρικές αποστάσεις τοµών 
του οδοστρώµατος από τους Παρόχους ∆ικτύων  Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών». 

                                                         (αρ. απόφασης 392/2012) 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση καταβολής Τελών ∆ιέλευσης και Ετήσιων Τελών Χρήσης 
στις χιλιοµετρικές αποστάσεις των χορηγούµενων ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης 
από τους Πάροχους ∆ικτύων  Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

Περίληψη απόφασης: 
Το Π.Σ. Αττικής: 

1. Ενέκρινε την καταβολή Τελών ∆ιέλευσης και Ετήσιων Τελών Χρήσης 
στις χιλιοµετρικές αποστάσεις των χορηγούµενων ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης σε 
Πάροχους ∆ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών επί, υπέρ, ή υπό χώρων που 
ορίζει η υπ’αρ.528/075/23-6-2009 Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. (ΦΕΚ 1375Β/2009) 
όπως εκάστοτε ισχύει.   

2. Ενέκρινε την αναδροµική καταβολή των Τελών ∆ιέλευσης και Χρήσης 
από τους Παρόχους. Η αναδροµικότητα ισχύει ανά κατηγορία τελών ως εξής: 
Α) ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ. Καταβάλλονται εφάπαξ για 

τις αποφάσεις χορήγησης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης που εκδόθηκαν µετά την 
έναρξη ισχύος του ΦΕΚ 1375/10-7-2009.  
Β) ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ, καταβάλλονται: 
   α) για τις αποφάσεις χορήγησης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης που εκδόθηκαν 

µετά την έναρξη ισχύος του Ν.3431/2006 (16-3-2006), για κάθε ηµερολογιακό 
έτος από την ηµεροµηνία έκδοσης της κάθε Απόφασης χορήγησης 
∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης έως την ηµεροµηνία έναρξης καταβολής των Τελών 
βάσει της υπ’αρ.528/075/23-6-2009 Απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. (ΦΕΚ 
1375Β/2009) δηλαδή την 1-1-2010.  

  β) για όλες τις αποφάσεις χορήγησης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης ανεξαρτήτως 
του χρόνου εγκατάστασης των δικτύων ή ευκολιών, για κάθε έτος από την 1-
1-2010 και εφεξής.  

3. Ενέκρινε την µη έκδοση αδειών (∆ικαιώµατα ∆ιέλευσης), από την 1-3-
2013, εφόσον δεν υπάρχει βεβαίωση µη οφειλής προς τον εκάστοτε Πάροχο 
από την ∆/νση Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής.  
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4. Ενέκρινε τον ανταποδοτικό χαρακτήρα των Τελών ∆ιέλευσης και 
Χρήσης για την συντήρηση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής και 
των λειτουργικών αναγκών των αρµόδιων υπηρεσιών.  

                                                         (αρ. απόφασης 393/2012) 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση  της  υπ’ αριθ. 355/12 Απόφασης Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής. 

Περίληψη απόφασης: 
Το Π.Σ. Αττικής τροποποίησε την υπ’ αριθ. 355/12 απόφαση του 

Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής ως προς την παράγραφο 1 του 
αποφασιστικού, που διαµορφώθηκε ως εξής: 
«1. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιάννη Σγουρού να 
υπογράψει υιοθεσία ή Προγραµµατικές Συµβάσεις µε την Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση, το περιεχόµενο των οποίων θα πρέπει να εγκρίνεται κάθε φορά από 
το Περιφερειακό Συµβούλιο, στις περιοχές που θα επιλεγούν από µελέτες που 
θα εγκρίνει η ∆ιεύθυνση Αναδάσωσης». 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθµ. 355/2012 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής.   

                                                         (αρ. απόφασης 394/2012) 
 

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
λόγω τροποποίησης – επέκταση της υφιστάµενης δραστηριότητας, για τη 
δραστηριότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων, 
αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης χηµικών προϊόντων, 
προσωρινής αποθήκευσης µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων και γενικών 
ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών της εταιρείας  «SAFETYKLEEN HELLAS 
Ε.Π.Ε.» στη Θέση «Πηγάδι Τζαβερδέλα» (περιοχή ΒΙΠΑ) στα Άνω Λιόσια 
Αττικής. 

Περίληψη απόφασης: 
Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων, λόγω τροποποίησης – επέκταση της υφιστάµενης 
δραστηριότητας, για τη δραστηριότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας 
επικίνδυνων αποβλήτων, αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης 
χηµικών προϊόντων, προσωρινής αποθήκευσης µη επικινδύνων στερεών 
αποβλήτων και γενικών ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών της εταιρείας  
«SAFETYKLEEN HELLAS Ε.Π.Ε.» στη Θέση «Πηγάδι Τζαβερδέλα» (περιοχή 
ΒΙΠΑ) στα Άνω Λιόσια Αττικής, µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι 
περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

                                                         (αρ. απόφασης 395/2012) 
 

ΘΕΜΑ 7ο : Συζήτηση για τα οικονοµικά της Αυτοδιοίκησης.  
                                                                                            (ΣΥΖΗΤΗΣΗ) 

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

 
 

                                 
                                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  
 
 
                                                       ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      


