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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 65
η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 2824/2013 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 06/12/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ . ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση 
της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 03/12/2013.  

 

Θέµα 65
o 

 

Έγκριση πρακτικού για την εκµίσθωση χώρου στο Πεδίο του Άρεως για τη λειτουργία 
Χριστουγεννιάτικου θεµατικού πάρκου. 
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. : 

• Ιάκωβος Προµπονάς 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χρήστος Κουρούσης  

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Ελένη Ζαφειρίου 
 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι 
στο Μνηµόνιο». 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η κα. Καντεράκη Αικατερίνη εκπρόσωπος του Σωµατείου: 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛ/ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. 
Ποντικάκο, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Η υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
Η Περιφέρεια Αττικής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 242/1996 και βάσει της υπ’ αριθµ. 2422/2013 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής διακήρυξε µε αρ. πρωτ. 749/18-11-2013 δηµόσια πλειοδοτική, 
φανερή και προφορική δηµοπρασία, καλώντας τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον µέχρι 
την 29

η
 Νοεµβρίου 2013. 

Η δηµοπρασία αφορά στην εκµίσθωση χώρου στο Πεδίο του Άρεως για τη λειτουργία 
Χριστουγεννιάτικου θεµατικού πάρκου, σύµφωνα µε τους όρους που ορίζει η προαναφερόµενη 
διακήρυξη. 
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Υπεβλήθησαν εµπρόθεσµα: α) αίτηση συµµετοχής από το «ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Ε.Σ.Σ.Υ.Π.Ε.» (∆ευτεροβάθµιο Συνδικαλιστικό Όργανο) µε έδρα 
τους Άγιους Ανάργυρους Αττικής και β) φάκελος προσφοράς και δικαιολογητικών του συµµετέχοντα µε 
την επωνυµία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛ/ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.» µε έδρα την Αθήνα. 
Η Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής στον εν λόγω διαγωνισµό, σύµφωνα µε το από 3-12-
2013 πρακτικό το οποίο και επισυνάπτουµε, εξέτασε την πληρότητα των συµµετοχών βάσει της σχετικής 
διακήρυξης και αφού επεσήµανε αναφερόµενη στα άρθρα 1 και 4 παράγραφος 12, 13 και 14, της 
διακήρυξης, ότι ο µισθωτής οφείλει να προσκοµίζει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά, γνωµοδότησε τα 
εξής: 
Η  αίτηση συµµετοχής του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Ε.Σ.Σ.Υ.Π.Ε.»  δεν συνοδεύεται από κανένα απολύτως από τα δικαιολογητικά που απαιτεί η µε 
αριθµό 749/18-11-13 (Α∆Α ΒΛ117Λ7-ΘΓΝ) ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού, ενώ η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛ/ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
Ε.Ε.», (δηλαδή ο δεύτερος συµµετέχων) κρινόµενος ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών  
συµµετοχής και των προτάσεων, καλύπτει τα απαιτούµενα σύµφωνα µε την µε αρ.749/18-11-13 
∆ιακήρυξη. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 
Εισηγούµαστε 

1)  Την έγκριση του από 3-12-2013  πρακτικού της Επιτροπής  για την εκµίσθωση χώρου στο Πεδίο του 
Άρεως για τη λειτουργία Χριστουγεννιάτικου θεµατικού πάρκου µε την προϋπόθεση ότι ο µισθωτής 
θα λάβει µε µέριµνα και ευθύνη του ανάλογα µε το είδος των εγκαταστάσεων που θα τοποθετήσει, 
τις απαραίτητες άδειες όπου απαιτείται. Σύµφωνα µε το ανωτέρω πρακτικό: 
ο συµµετέχων «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛ/ΤΩΝ 
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.» είναι πλήρης στα δικαιολογητικά που απαιτεί η µε 
αριθµό 749/18-11-2013 ∆ιακήρυξη. 

2)  Την κοινοποίηση του από 3/12/2013 πρακτικού της επιτροπής ελέγχου     δικαιολογητικών στην 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛ/ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.». 

3)   Τον ορισµό ηµέρας, ώρας και τόπου διεξαγωγής της δηµοπρασίας. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Α) Την έγκριση του από 3-12-2013  πρακτικού της Επιτροπής  αναφορικά µε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής στο διαγωνισµό για την εκµίσθωση χώρου στο Πεδίο του Άρεως για τη 
λειτουργία Χριστουγεννιάτικου θεµατικού πάρκου, σύµφωνα µε το οποίο  ο συµµετέχων 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛ/ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.» είναι πλήρης στα δικαιολογητικά που απαιτεί η µε αριθ. 749/18-11-2013 
∆ιακήρυξη και µε την προϋπόθεση ότι ο µισθωτής θα λάβει µε µέριµνα και ευθύνη του ανάλογα µε το 
είδος των εγκαταστάσεων που θα τοποθετήσει, τις απαραίτητες άδειες όπου απαιτείται. 

Β)  Την κοινοποίηση του από 3/12/2013 πρακτικού της επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών στην 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛ/ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.» από την Υπηρεσία. 

Γ)   Τη  διεξαγωγή της δηµοπρασίας την Τρίτη 10/12/2013 και ώρα 14:30µ.µ., στο αµφιθέατρο του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού) . 

 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης  

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη  

Ιωάννης Αξαρλής  

Ιάκωβος Προµπονάς 
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