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                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 

Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063 532, 213 2063 718,  
          213 2063 775 
fax :   213 2063 533 
e-mail: ssona@patt.gov.gr 
 
Συνεδρίαση 36η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 312/2013  
 

 Σήµερα 17/10/2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε 
τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του 
Υπουργείου  Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. 
πρωτ. οικ. 197456/10-10-2013 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα 
Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 10/10/2013 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 
 

Θέµα 4ο      
Καθορισµός τελών χρήσης Πάρκων και Αλσών αρµοδιότητας της 
Περιφέρειας Αττικής. 
 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εξήντα τριών (63) παρόντων 
Περιφερειακών Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι 
παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως 
εξής:  
 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου 
Στέφανος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ∆ήµου Σταυρούλα. 
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Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος, 
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, 
Αλεβίζος Περικλής, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, 
Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη 
∆έσποινα, Βακάλης Ευάγγελος, Βασιλάκης Μιχαήλ,  Βασιλάκου Λιλίκα, 
Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, 
Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, 
Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γούδης Χρήστος, ∆ηµαράς Γεώργιος, 
∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος,  Επιτροπάκης Εµµανουήλ,  Ερµίδου 
Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας 
Αθανάσιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος 
Χαράλαµπος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καστρινάκης 
Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος 
Ιπποκράτης, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, 
Κυπραίος ∆ηµήτριος, Κυπριανίδου  Ερµιόνη,  Κωνσταντάκου Μερόπη, 
Λιόσης Άγγελος, Μανιάτης Καλλικράτης,  Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, 
Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, 
Ματαράγκας Γεώργιος,  Μεθυµάκη Άννα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας 
∆ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης 
Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, 
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, 
Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Τσιρίδης 
Γεώργιος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος. 
 
Απόντες: 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αµανατίδης Νικόλαος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, 
Βαρελάς ∆ηµήτριος,  Βαρεµένος Γεώργιος, Βασιλάκη Ειρήνη, Βιδάλη Μαρία, 
Βλάχος Ιωάννης, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, ∆ηµαράς 
Ιωάννης, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ζερβάκη Ηρώ, Καµµένος Γεώργιος, 
Κικίλιας Βασίλειος, Κολοβού Ελένη, Λούσκος Παναγιώτης, Λυµπέρη Ελένη - 
Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Σπυρίδων Σπυρίδων, Χολέβα Μαρία, 
Χάγιος Άγγελος, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας 
Αττικής Πάνθη ∆ούκα και Σταυρούλα Καπελούζου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 185461/26-09-2013 εισήγηση της 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Λ. Βασιλάκου, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την 
πρόσκληση και έχει ως εξής:  

 
Με την ψήφιση του Νόµου 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) η αρµοδιότητα 
διαχείρισης του Πεδίου του Άρεως, και του Αττικού Άλσους , περιήλθε στην 
Περιφέρεια Αττικής .  
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Στους χώρους των Αλσών λειτουργούν περίπτερα και καταστήµατα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος και είναι αναγκαίο να καθοριστούν τιµές 
µονάδος, ως τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων. 
Οι χώροι αυτοί µπορεί να είναι είτε  τµήµατα των Πάρκων είτε εγκαταστάσεις 
τους. 
Επίσης ο καθορισµός των τελών δίνει την δυνατότητα στους 
ενδιαφερόµενους,  να υποβάλλουν αίτηση για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισµάτων.   
 
Έχοντας υπόψη  
Α) το άρθρο 1 του Π∆98/2000 
Β) το άρθρο 83 του Π∆ 30/1996 σε  συνδυασµό µε το άρθρο 3 του Ν 
1080/1980  
Γ) την  τελευταία σχετική Απόφαση που είχε ληφθεί από την Ενιαία 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών – Πειραιώς  το 2009, και αφορούσε στα 
Τέλη του οικονοµικού έτους  2010,  
∆) τις τιµές που έχει ορίσει για ανάλογες περιπτώσεις ο ∆ήµος Αθηναίων  
Ε)  την µε αριθµό 55/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και   
ΣΤ) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον 
κρατικό προϋπολογισµό, προτείνουµε  τιµές  µειωµένες κατά περίπου 30% 
από τις προηγούµενες   λόγω της υπάρχουσας οικονοµικής κρίσης και 
συγκεκριµένα  : 
 
α) για  κινηµατογραφήσεις από επαγγελµατίες τέλος χρήσης 600 ευρώ 
ηµερησίως για το Πεδίο του Άρεως  και 500 ευρώ  για το Αττικό  
β) για τη διοργάνωση µικρών  ιδιωτικών εκδηλώσεων τέλος χρήσης χώρου 
50 ευρώ. 
γ) για το Αττικό Θέατρο τέλος χρήσης ηµερησίως 500 ευρώ και 10% επί των 
εσόδων από τα εισιτήρια, όταν αυτά υπερβαίνουν το πλαφόν των 500 ευρώ. 
Για το κυλικείο  του Αττικού Θεάτρου 50 ευρώ ηµερησίως.  
δ) για τη διοργάνωση εκθέσεων επαγγελµατιών και συλλόγων τους, 500 
ευρώ ηµερησίως.   
ε) σε ότι αφορά στις  κινητές καντίνες, για την ολιγοήµερη κίνηση τους στο 
χώρο, και για ειδικές περιπτώσεις 50 ευρώ ηµερησίως. Σε περίπτωση 
µακροχρόνιας παραµονής θα πρέπει να προκηρυχτεί η θέση.  
Αναλυτικότερα για περίπτερα και τραπεζοκαθίσµατα ετησίως προτείνεται να :  

 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 

Επιτρέπεται ένα  ψυγείο παγωτών και ένα ψυγείο αναψυκτικών µε εµβαδόν 
για το καθ’ ένα που δεν υπερβαίνει το 1,5 τ.µ.  
Για τα ρολά παραχωρείται χώρος 1,8 τ.µ.. 

 
ΤΕΛΗ 

100  ευρώ  ανά τ.µ. για τα ρολά  
300  ευρώ  ανά τ.µ. για τα ψυγεία 

 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  

Πλατεία Πρωτοµαγιάς : 
100  ευρώ ετησίως ανά τ.µ. 
Πεζοδρόµιο οδού Μπούσγου 
70  ευρώ ανά τµ 
Αττικό Άλσος , περιοχή Α (περιοχή τέννις , γήπεδο 5Χ5 , µπάσκετ)  
120  ευρώ ανά τ.µ.  
Τα τέλη αφορούν ποσά  σε ετήσια βάση.  
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Για τα τραπεζοκαθίσµατα  σε περίπτωση παράνοµης επέκτασης, να 
επιβάλλεται πρόστιµο διπλάσιο του καθορισµένου τέλους, όπως και για τα 
περίπτερα, εφ΄ όσον υπερβούν τον προκαθορισµένο χώρο . 
Για την διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων από δηµόσιους φορείς, ΜΚΟ,  
κλπ. 
Τµήµατα των Πάρκων και εγκαταστάσεις αυτών  µπορεί να διατίθενται 
δωρεάν για ορισµένο χρονικό διάστηµα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
εµποδίζεται η είσοδος και κυκλοφορία των επισκεπτών των Πάρκων και 
τηρούνται οι διατάξεις του κανονισµού λειτουργίας του.   
Κάθε άλλη πιθανή πρόταση θα εξετάζεται κατά περίπτωση. 

 
 
                            Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

και  
 
   Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το άρθρο 163 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
– Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Το άρθρο 1 του Π∆ 98/2000 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/15-03-2000).   
3. Το άρθρο 83 του Π∆ 30/1996 (ΦΕΚ 21/τ. Α΄/1996) σε  συνδυασµό µε 

το άρθρο 3 του Ν. 1080/1998 (ΦΕΚ 246/τ.Α΄/1998). 
4. Την υπ’ αριθµ. 17/2009 απόφαση του ∆ιευρυµένου Νοµαρχιακού 

Συµβουλίου Αθηνών - Πειραιώς (ΦΕΚ 48/Β΄/22-01-2010) 
«Καθορισµός τελών και συντελεστών χρήσεως στο πεδίο του Άρεως 
και το Αττικό Άλσος για το έτος 2010». 

5. Την υπ’ αριθµ. 55/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής. 

6.  Τις τιµές που έχει ορίσει για ανάλογες περιπτώσεις ο ∆ήµος 
Αθηναίων. 

7. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 185461/26-09-2013 εισήγηση της 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Λ. Βασιλάκου. 

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον 
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής. 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

 

Τον καθορισµό τελών χρήσης Πάρκων και Αλσών αρµοδιότητας της 
Περιφέρειας Αττικής µειωµένων κατά περίπου 30% από τις προηγούµενες 
και συγκεκριµένα: 
 

α) για  κινηµατογραφήσεις από επαγγελµατίες τέλος χρήσης 600 
ευρώ ηµερησίως για το Πεδίο του Άρεως  και 500 ευρώ  για το Αττικό  

β) για τη διοργάνωση µικρών ιδιωτικών εκδηλώσεων τέλος χρήσης 
χώρου 50 ευρώ. 

γ) για το Αττικό Θέατρο τέλος χρήσης ηµερησίως 500 ευρώ και 10% 
επί των εσόδων από τα εισιτήρια, όταν αυτά υπερβαίνουν το πλαφόν των 
500 ευρώ. 
Για το κυλικείο  του Αττικού Θεάτρου 50 ευρώ ηµερησίως.  

δ) για τη διοργάνωση εκθέσεων επαγγελµατιών και συλλόγων τους, 
500 ευρώ ηµερησίως.   
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ε) σε ότι αφορά στις  κινητές καντίνες, για την ολιγοήµερη κίνηση τους 
στο χώρο, και για ειδικές περιπτώσεις 50 ευρώ ηµερησίως. Σε περίπτωση 
µακροχρόνιας παραµονής θα πρέπει να προκηρυχτεί η θέση.  

 
Αναλυτικότερα για περίπτερα και τραπεζοκαθίσµατα ετησίως 

αποφασίζεται :  
 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 
Να επιτρέπεται ένα  ψυγείο παγωτών και ένα ψυγείο αναψυκτικών µε 
εµβαδόν για το καθ’ ένα που δεν υπερβαίνει το 1,5 τ.µ.  
Για τα ρολά παραχωρείται χώρος 1,8 τ.µ.. 

 
ΤΕΛΗ 

100  ευρώ  ανά τ.µ. για τα ρολά  
300  ευρώ  ανά τ.µ. για τα ψυγεία 

 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  

Πλατεία Πρωτοµαγιάς :      100  ευρώ ετησίως ανά τ.µ. 
Πεζοδρόµιο οδού Μπούσγου                           70  ευρώ ανά τµ 
Αττικό Άλσος , περιοχή Α  
(περιοχή τέννις , γήπεδο 5Χ5 , µπάσκετ)    120  ευρώ ανά τ.µ.  
 
Τα τέλη αφορούν ποσά  σε ετήσια βάση.  
 
Για τα τραπεζοκαθίσµατα σε περίπτωση παράνοµης επέκτασης, να 
επιβάλλεται πρόστιµο διπλάσιο του καθορισµένου τέλους, όπως και για τα 
περίπτερα, εφ’ όσον υπερβούν τον προκαθορισµένο χώρο . 
Για την διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων από δηµόσιους φορείς, ΜΚΟ,  
κοινωνικούς φορείς κλπ. 
Τµήµατα των Πάρκων και εγκαταστάσεις αυτών µπορεί να διατίθενται 
δωρεάν για ορισµένο χρονικό διάστηµα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
εµποδίζεται η είσοδος και κυκλοφορία των επισκεπτών των Πάρκων και 
τηρούνται οι διατάξεις του κανονισµού λειτουργίας του.   
Κάθε άλλη πιθανή πρόταση θα εξετάζεται κατά περίπτωση. 
 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 

 

 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.   

  

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ                   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ  
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