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

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 27η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1388/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 95417 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
17-05-2018. 

 
Θέμα 53ο  

Αίτημα για παραχώρηση χρήσης χώρου περιπτέρου στο Αττικό Άλσος. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Δημάκος Δημήτρης 

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρά. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, 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. Το από 14-5-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/νσης Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής, 

με το οποίο μας διαβιβάστηκε η από 11-5-2018 αίτηση της κας Γρίβα Νικολέττας για την 
παραχώρηση του χώρου του περιπτέρου (κιόσκι) πλησίον της παιδικής χαράς στο Αττικό Άλσος 
στις 16/6/2018 και ώρα πρωινή για την πραγματοποίηση μικρής ιδιωτικής εκδήλωσης παιδικών 
γενεθλίων.  
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2. Το ΠΔ 242/1995 περί «Καθορισμού προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, 
την δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, την μίσθωση και την αγορά ακινήτων και 
κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ 179/Α/7-8-1996). 

3. 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) 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, τα οποία επισυνάπτονται 

Εισηγούμαστε 
 

Α) Την έγκριση εκμίσθωσης με απευθείας ανάθεση (χωρίς διαγωνιστική διαδικασία) του περιπτέρου 
πλησίον της παιδικής χαράς στο Αττικό Άλσος, στην κα Γρίβα Νικολέττα, για μία (1) μέρα, και 
συγκεκριμένα την 16η-6-2018 και ώρα πρωινή, για την πραγματοποίηση μικρής ιδιωτικής εκδήλωσης 
παιδικών γενεθλίων. 
 
Β) Τον καθορισμό – από μέρους σας – του τέλους χρήσης για την εκμίσθωση του χώρου του 
περιπτέρου πλησίον της παιδικής χαράς στο Αττικό Άλσος, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. 379/19-10-
2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου για την τροποποίηση της Απόφασης 312/17-10-2013 του 
Περιφερειακού συμβουλίου (ΦΕΚ 3939/Β΄/8-11-2017), σύμφωνα με την οποία «12.i. προκειμένου να 
ενισχυθεί η επισκεψιμότητα των Πάρκων και Αλσών, ως εξής: …β) για τη διοργάνωση μικρών 
ιδιωτικών εκδηλώσεων τέλος χρήσης χώρου 20 ευρώ». 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

1. Την παραχώρηση χρήσης του χώρου του περιπτέρου (κιόσκι) πλησίον της παιδικής χαράς στο 
Αττικό Άλσος στην κα Γρίβα Νικολέττα στις 16/6/2018 και ώρα πρωινή για την πραγματοποίηση 
μικρής ιδιωτικής εκδήλωσης, παιδικών γενεθλίων. 
2. Τον καθορισμό του ποσού των 20€ ως τέλος χρήσης όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. 312/17-102013 
Απόφαση (ΑΔΑ: ΒΙΚΜ7Λ7-ΝΓ2) του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον «Καθορισμό τελών χρήσης 
Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής» καθώς και στην υπ’ αριθ. 379/19-10-2017 
Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου για την τροποποίηση της Απόφασης 312/17-10-2013 του 
Περιφερειακού συμβουλίου (ΦΕΚ 3939/Β΄/8-11-2017), για τη διοργάνωση μικρών ιδιωτικών 
εκδηλώσεων 
 
Οι παραχωρούμενοι χώροι μετά το τέλος της εκδήλωσης θα πρέπει να παραδοθούν στην αρχική τους 
μορφή. 
 
 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Μεθυμάκη Άννα, δηλώνει λευκό. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Δημάκος Δημήτρης 
Χρυσικός Φώτιος 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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