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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(Ως προς τα υπογραμμισμένα) 

 

 

  

 

 

 
 
 

   
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 63 538 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 49η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2293/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε 
εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 839250/7-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 7-10-2021. 
 

Θέμα 42ο  
Λήψη απόφασης επί αιτήματος της μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. TEXPO EXΗI¬BITIONS, που αφορά στην 
παραχώρηση χώρου στο Πεδίο Άρεως για τη διεξαγωγή έκθεσης με θέμα την ανακύκλωση, την 
πράσινη βιωσιμότητα και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, καθώς και παράλληλων εκδηλώσεων για το 
χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 25 Μαΐου  έως την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη  

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

Αθήνα,   22-10-2021 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Νικόλαος Πέππας 
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Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μουρτζανού, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.10), όπως τροποποιήθηκε 
συμπληρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 
(ΦΕΚ 133/τ. Α΄/19-7-2018). 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238/27.12.2010/τ. Α΄), «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις της υπ. αρ.: 37419/13479/08-05-18 Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β’ 1661/11-05-2018) «‘Έγκριση της 121/2018 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Την υπ’ αριθ. 499022/02.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 688/ Υ.Ο.Δ.Δ./03.09.2021),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Παράταση  
με το ΦΕΚ 494/Υ.Ο.Δ.Δ./28-06-2021. 

5. Το ΠΔ 242/1995 περί «καθορισμού προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, 
την δωρεά, την παραχώρηση χρήσης, την εκποίηση, την μίσθωση και την αγορά ακινήτων και 
κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ 179/Α/1996) 

6. Το ΦΕΚ 3939/Β/8-11-2017, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο ο 
νέος Κανονισμός Λειτουργίας Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής (απόφαση 378/2017) 
και τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 312/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα 
«Καθορισμός τελών χρήσης Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής» 
(απόφαση 379/2017 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου). 

7. Την υπ΄αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 60400/03-10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4577) ισχύουσα ΚΥΑ με Θέμα: “Έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του  κορωνοϊού 
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και 
ώρα 6.00΄ έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6.00΄, καθώς και επόμενες σχετικές 
ΚΥΑ όπως αυτές κάθε  φορά  ισχύουν.    

8. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 722524/02-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών, με το οποίο 
μας διαβιβάστηκε το από 20-07-2021 αίτημα του νόμιμου εκπροσώπου της «TEXPO 
EXHIBITIONS μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε», κου Στέφανου Φανουργάκη, που αφορά στην 
παραχώρηση χώρου στο Πεδίο Άρεως από το Άγαλμα του Β. Κωνσταντίνου έως το πλάτωμα 
Οικονομίδη, για τη διεξαγωγή έκθεσης με θέμα την ανακύκλωση, την πράσινη βιωσιμότητα και 
τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, καθώς και παράλληλων ποικίλων εκδηλώσεων σχετικών με 
το περιβάλλον, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, κ.λπ., τηρουμένων όλων των μέτρων κατά της 
διασποράς του κορωνοϊού, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ημερών από την Τετάρτη 25 
Μαΐου  έως την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022. 

9. Βάσει της αιτήσεως-πρότασης της «TEXPO EXHIBITIONS μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε»: 
Εντός των ορίων του πάρκου και συγκεκριμένα στο τμήμα από το άγαλμα του Βασιλέως 
Κωνσταντίνου έως το πλάτωμα Οικονομίδη θα διεξαχθεί έκθεση με θέμα την ανακύκλωση, την 
πράσινη βιωσιμότητα και τις εναλλακτικές πηγές ενεργείας. Κύριος στόχος, η ευαισθητοποίηση 
και η επιμόρφωση των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης, πράσινης τεχνολογίας κοκ. 
Επιπροσθέτως θα λάβουν χώρα ποικίλες εκδηλώσεις σχετικές με το περιβάλλον, την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη και θα υπάρξει μία κοινή προσπάθεια πολιτών, ιδιωτικών και δημόσιων 
φορέων για κατάρριψη ρεκόρ Γκίνες. Στις αιτούμενες ημερομηνίες περιλαμβάνεται και η 
παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που σχετίζεται άμεσα με το θέμα της έκθεσης. 

10. Το υπ αρ. πρωτ. 793850/24-09-2021 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής κου Κόκκαλη με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη 
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γνώμη για την παραχώρηση αυτή με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όλα τα μέτρα που 
προβλέπει ο νόμος για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

 
Κατόπιν των ανωτέρω,  
ΕΙΣΗΓΟΎΜΑΣΤΕ  
 Τη συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης τμήματος του Πεδίου του Άρεως από το 
άγαλμα του Βασιλέως Κωνσταντίνου έως το πλάτωμα Οικονομίδη -εξαιρουμένων των χώρων 
πρασίνου - για τη διεξαγωγή έκθεσης με θέμα την ανακύκλωση, την πράσινη βιωσιμότητα και τις 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας, καθώς και παράλληλων ποικίλων εκδηλώσεων σχετικών με το 
περιβάλλον, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, κ.λπ., τηρουμένων όλων των μέτρων κατά της διασποράς 
του κορωνοϊού, από την Τετάρτη 25 Μαΐου έως την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022, δηλαδή για διάστημα 
δώδεκα (12)  ημερών, εφόσον οι συνθήκες, λόγω των έκτακτων μέτρων περιορισμού της 
πανδημίας COVID-19, το επιτρέπουν, στην «TEXPO EXHIBITIONS μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε», αριθμός 
Γ.Ε.ΜΗ. 160674003000, Κ.Α.Δ. 82302000, με έδρα την Αθήνα, η οποία οφείλει να παραδώσει τον 
ανωτέρω παραχωρούμενο χώρο απροφάσιστα και χωρίς καμία όχληση στην Περιφέρεια Αττικής σε 
αρίστη κατάσταση, καθιστάμενη απολύτως υπεύθυνη για κάθε φθορά-διαφορετικά υπόκειται σε έξωση 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία από τον νόμο, με τους παρακάτω όρους: 
     1) Η παραχώρηση του παραπάνω χώρου θα γίνει μετά την υπογραφή σύμβασης παραχώρησης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της «TEXPO EXHIBITIONS μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε», με ημερήσιο 
τέλος χρήσης, που προβλέπεται για εκθέσεις επαγγελματιών και συλλόγων τους εντός Πεδίου Άρεως 
ήτοι το ποσό των εκατό (100) ευρώ ημερησίως (ΦΕΚ 3939/Β/8-11-2017) πλέον χαρτοσήμου 3,6%  για 
το διάστημα δώδεκα (12) ημερών, ήτοι συνολικού ποσού 1243,2 €. Το τέλος χρήσης θα προκαταβληθεί 
σε λογαριασμό που διατηρεί η Περιφέρεια Αττικής στην ΑLPHA Τράπεζα, αποδεικνυόμενης μόνο με την 
καταθετήρια απόδειξη του ανάλογου ποσού ή με απόδειξη της Περιφέρειας Αττικής, αποκλειομένου 
παντός άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμη και του όρκου. 
   2) Η εκδήλωση τελεί υπό την αίρεση εγκρίσεως αυτής από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, με ευθύνη 
της «TEXPO EXHIBITIONS μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε».  
    3) Η ΙΚΕ αναλαμβάνει την ευθύνη για την σύνδεση και αποσύνδεση των πίλαρ, που θα διατεθούν 
προς χρήση από το ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς και τις προσωρινές εγκαταστάσεις για ηλεκτροδότηση 
όπου αυτές χρειαστούν και στην περίπτωση που ηλεκτροδοτηθούν από άλλο δίκτυο (πίλαρ, γεννήτρια 
κλπ), εγγυώνται την παρουσία δικού τους ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (αδειούχου ηλεκτρολόγου-
εγκαταστάτη) για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου.  
    4) Η Περιφέρεια Αττικής δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και θα τηρηθούν όλα 
τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας κι η ισχύουσα νομοθεσία για τις άδεις ή τυχόν εγκρίσεις, που 
απαιτούνται. Πέραν των ανωτέρω, με ευθύνη της ομοσπονδίας θα πρέπει να επιδειχθεί ο προσήκων 
σεβασμός για τον χώρο σύμφωνα με τον κανονισμό Πάρκων και Αλσών Περιφέρειας Αττικής 
(ΦΕΚ3939/Β/8-11-2017).  
   5) Η «TEXPO EXHIBITIONS μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε» είναι αποκλειστικά υπεύθυνη και εγγυάται την 
τήρηση όλων των σχετικών πολεοδομικών, φορολογικών, υγειονομικών, αστυνομικών, πυροσβεστικών, 
ασφαλιστικών και αγορανομικών διατάξεων και τη λήψη όλων των σχετικών Αδειών, που προβλέπει η 
κείμενη νομοθεσία, τόσο από την ίδια την εταιρεία όσο και από όλους τους συμμετέχοντες. Αυτό ισχύει 
για τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού κλπ που πρόκειται να εγκατασταθεί.  
    6) H Ι.Κ.Ε εγγυάται την απόλυτη καθαριότητα του παραχωρούμενου χώρου καθώς και γύρω από 
αυτόν σε ακτίνα 100 μέτρων περιμετρικά τόσο κατά την διάρκεια της παραμονής της εκεί όσο και κατά 
την αποχώρηση της καθώς και την πλήρη αποκατάσταση του στην προτέρα κατάσταση, στην οποία 
τον παρέλαβε. Είναι επίσης υποχρεωμένη να τοποθετήσει και να καθαρίσει ικανό αριθμό χημικών 
τουαλετών (WC) με πρόβλεψη τουλάχιστον μιας εξ αυτών για ΑΜΕΑ. Επίσης είναι υποχρεωμένη να 
φυλάσσει και να συντηρεί τους χώρους και τις εγκαταστάσεις τους με δικές της δαπάνες και να παρέχει 
με ευθύνη της την πλήρη προστασία και ασφάλεια των επισκεπτών και των απασχολούμενων 
εργαζομένων. Είναι δε υποχρεωμένη να εξοπλίσει τον παραχωρούμενο χώρο με όλα τα μέσα 
πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.  
    7) Η Ι.Κ.Ε είναι υποχρεωμένη να προβεί στην εγκατάσταση και απεγκατάσταση της έκθεσης με δική 
της επίβλεψη και ευθύνη.  
    8) Η  Ι.Κ.Ε. θα αναλάβει και θα διατηρήσει οιαδήποτε ευθύνη από την πρόκληση ζημίας σε πρόσωπα 
ή πράγματα, ενώ η Περιφέρεια Αττικής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την αιτία αυτή. Πάσης 
φύσεως (ποινικές και αστικές) ευθύνες έναντι οποιουδήποτε προσώπου θα βαρύνουν την ομοσπονδία.  
   9) Η είσοδος των αυτοκινήτων της αιτούσας Ι.Κ.Ε. για την μεταφορά του εξοπλισμού τους, εντός του 
Πεδίου Άρεως, θα πραγματοποιηθεί κατόπιν χορήγησης ειδικής αδείας από την Διεύθυνση Πάρκων και 
Αλσών σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας Πάρκων και Αλσών. Ειδικά μέχρι την υπογραφή της 
σχετικής Σύμβασης, η παρούσα απόφαση επέχει θέση της προαναφερθείσας ειδικής άδειας.  
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    10) Ρητώς αναφέρεται πως δεν επιτρέπεται οιαδήποτε άλλη χρήση, πέραν της ανωτέρω 
συμφωνηθείσας και ιδιαιτέρως η χρήση του ανωτέρω χώρου για την εξυπηρέτηση άλλου σκοπού.  
   11) Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους της  Ι.Κ.Ε  οποιουδήποτε όρου της παρούσας απόφασης, η 
Περιφέρεια Αττικής δύναται να απαιτήσει την άμεση απόδοση του ως άνω χώρου, αζημίως για την ίδια, 
χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω αποζημίωσή της 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

 Την έγκριση παραχώρησης τμήματος του Πεδίου του Άρεως από το άγαλμα του Βασιλέως 
Κωνσταντίνου έως το πλάτωμα Οικονομίδη -εξαιρουμένων των χώρων πρασίνου - για τη 
διεξαγωγή έκθεσης με θέμα την ανακύκλωση, την πράσινη βιωσιμότητα και τις εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας, καθώς και παράλληλων ποικίλων εκδηλώσεων σχετικών με το περιβάλλον, την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη, κ.λπ., τηρουμένων όλων των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού, από την 
Τετάρτη 25 Μαΐου έως την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022, δηλαδή για διάστημα δώδεκα (12) ημερών, εφόσον 
οι συνθήκες, λόγω των έκτακτων μέτρων περιορισμού της πανδημίας COVID-19, το επιτρέπουν, 
στην «TEXPO EXHIBITIONS μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε», αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 160674003000, Κ.Α.Δ. 
82302000, με έδρα την Αθήνα, η οποία οφείλει να παραδώσει τον ανωτέρω παραχωρούμενο χώρο 
απροφάσιστα και χωρίς καμία όχληση στην Περιφέρεια Αττικής σε αρίστη κατάσταση, καθιστάμενη 
απολύτως υπεύθυνη για κάθε φθορά-διαφορετικά υπόκειται σε έξωση σύμφωνα με την προβλεπόμενη 
διαδικασία από τον νόμο, με τους παρακάτω όρους: 
     1) Η παραχώρηση του παραπάνω χώρου θα γίνει μετά την υπογραφή σύμβασης παραχώρησης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της «TEXPO EXHIBITIONS μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε», με ημερήσιο 
τέλος χρήσης, που προβλέπεται για εκθέσεις επαγγελματιών και συλλόγων τους εντός Πεδίου Άρεως 
ήτοι το ποσό των εκατό (100) ευρώ ημερησίως (ΦΕΚ 3939/Β/8-11-2017) πλέον χαρτοσήμου 3,6%  για 
το διάστημα δώδεκα (12) ημερών, ήτοι συνολικού ποσού 1243,2 €. Το τέλος χρήσης θα προκαταβληθεί 
σε λογαριασμό που διατηρεί η Περιφέρεια Αττικής στην ΑLPHA Τράπεζα, αποδεικνυόμενης μόνο με την 
καταθετήρια απόδειξη του ανάλογου ποσού ή με απόδειξη της Περιφέρειας Αττικής, αποκλειομένου 
παντός άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμη και του όρκου. 
   2) Η εκδήλωση τελεί υπό την αίρεση εγκρίσεως αυτής από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, με ευθύνη 
της «TEXPO EXHIBITIONS μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε».  
    3) Η ΙΚΕ αναλαμβάνει την ευθύνη για την σύνδεση και αποσύνδεση των πίλαρ, που θα διατεθούν 
προς χρήση από το ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς και τις προσωρινές εγκαταστάσεις για ηλεκτροδότηση 
όπου αυτές χρειαστούν και στην περίπτωση που ηλεκτροδοτηθούν από άλλο δίκτυο (πίλαρ, γεννήτρια 
κλπ), εγγυώνται την παρουσία δικού τους ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (αδειούχου ηλεκτρολόγου-
εγκαταστάτη) για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου.  
    4) Η Περιφέρεια Αττικής δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και θα τηρηθούν όλα 
τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας κι η ισχύουσα νομοθεσία για τις άδεις ή τυχόν εγκρίσεις, που 
απαιτούνται. Πέραν των ανωτέρω, με ευθύνη της ομοσπονδίας θα πρέπει να επιδειχθεί ο προσήκων 
σεβασμός για τον χώρο σύμφωνα με τον κανονισμό Πάρκων και Αλσών Περιφέρειας Αττικής 
(ΦΕΚ3939/Β/8-11-2017).  
   5) Η «TEXPO EXHIBITIONS μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε» είναι αποκλειστικά υπεύθυνη και εγγυάται την 
τήρηση όλων των σχετικών πολεοδομικών, φορολογικών, υγειονομικών, αστυνομικών, πυροσβεστικών, 
ασφαλιστικών και αγορανομικών διατάξεων και τη λήψη όλων των σχετικών Αδειών, που προβλέπει η 
κείμενη νομοθεσία, τόσο από την ίδια την εταιρεία όσο και από όλους τους συμμετέχοντες. Αυτό ισχύει 
για τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού κλπ που πρόκειται να εγκατασταθεί.  
    6) H Ι.Κ.Ε εγγυάται την απόλυτη καθαριότητα του παραχωρούμενου χώρου καθώς και γύρω από 
αυτόν σε ακτίνα 100 μέτρων περιμετρικά τόσο κατά την διάρκεια της παραμονής της εκεί όσο και κατά 
την αποχώρηση της καθώς και την πλήρη αποκατάσταση του στην προτέρα κατάσταση, στην οποία 
τον παρέλαβε. Είναι επίσης υποχρεωμένη να τοποθετήσει και να καθαρίσει ικανό αριθμό χημικών 
τουαλετών (WC) με πρόβλεψη τουλάχιστον μιας εξ αυτών για ΑΜΕΑ. Επίσης είναι υποχρεωμένη να 
φυλάσσει και να συντηρεί τους χώρους και τις εγκαταστάσεις τους με δικές της δαπάνες και να παρέχει 
με ευθύνη της την πλήρη προστασία και ασφάλεια των επισκεπτών και των απασχολούμενων 
εργαζομένων. Είναι δε υποχρεωμένη να εξοπλίσει τον παραχωρούμενο χώρο με όλα τα μέσα 
πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.  
    7) Η Ι.Κ.Ε είναι υποχρεωμένη να προβεί στην εγκατάσταση και απεγκατάσταση της έκθεσης με δική 
της επίβλεψη και ευθύνη.  
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    8) Η  Ι.Κ.Ε. θα αναλάβει και θα διατηρήσει οιαδήποτε ευθύνη από την πρόκληση ζημίας σε πρόσωπα 
ή πράγματα, ενώ η Περιφέρεια Αττικής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την αιτία αυτή. Πάσης 
φύσεως (ποινικές και αστικές) ευθύνες έναντι οποιουδήποτε προσώπου θα βαρύνουν την ομοσπονδία.  
   9) Η είσοδος των αυτοκινήτων της αιτούσας Ι.Κ.Ε. για την μεταφορά του εξοπλισμού τους, εντός του 
Πεδίου Άρεως, θα πραγματοποιηθεί κατόπιν χορήγησης ειδικής αδείας από την Διεύθυνση Πάρκων και 
Αλσών σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας Πάρκων και Αλσών. Ειδικά μέχρι την υπογραφή της 
σχετικής Σύμβασης, η παρούσα απόφαση επέχει θέση της προαναφερθείσας ειδικής άδειας.  
    10) Ρητώς αναφέρεται πως δεν επιτρέπεται οιαδήποτε άλλη χρήση, πέραν της ανωτέρω 
συμφωνηθείσας και ιδιαιτέρως η χρήση του ανωτέρω χώρου για την εξυπηρέτηση άλλου σκοπού.  
   11) Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους της  Ι.Κ.Ε  οποιουδήποτε όρου της παρούσας απόφασης, η 
Περιφέρεια Αττικής δύναται να απαιτήσει την άμεση απόδοση του ως άνω χώρου, αζημίως για την ίδια, 
χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω αποζημίωσή της. 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό 

μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα 

καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Χρονοπούλου Νίκη 
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