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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 75η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3657/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 07-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 242831 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 04-12-2018. 

 
Θέμα 4ο  

Αποδοχή ή μη αιτήματος παραχώρησης του οικοπέδου ΤΙΤΑΝ στην Ελευσίνα στη Δημοτική 
Ανώνυμη Εταιρία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνα 2021. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Βρύνα Φωτεινή  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία  
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Χριστάκη Μαρία 

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

 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αριθμ 245120/06-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 
-Το με αρ. πρωτ. 239857/30-11-2018 έγγραφο (εστάλη στην Υπηρεσία στις 3-12-2018) του 
γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικής Αττικής κου Βασιλείου Ιωάννη, με το οποίο μας 
διαβιβάζει το από 29-11-2018 αίτημα της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 (Eleusis 2021), που αφορά στην παραχώρηση χρήσης του 
οικοπέδου TITAN επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου &  Τζαφέρη στην Ελευσίνα. 
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--Το εν λόγω οικόπεδο έχει δωρίσει στην Περιφέρεια Αττικής η Ανώνυμη Εταιρεία Τσιμέντων 
«ΤΙΤΑΝ» με τον όρο ότι θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την ανέγερση κτιρίων της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Δύναται όμως να χρησιμοποιηθεί και για άλλη χρήση, 
αποκλειστικά μετά από έγγραφη συναίνεση της δωρήτριας (σύμφωνα με το υπ΄αρ. 19693/2005 
συμβόλαιο το οποίο τροποποιήθηκε με τα υπ΄αρ. 23281/2011 και 24421/2016 αντίστοιχα 
τροποποιητικά συμβόλαια).  
-Η ως άνω Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία αιτείται την παραχώρηση χρήσης του εν λόγω οικοπέδου 
στα πλαίσια του καλλιτεχνικού έργου «LANDSHIP-EUcalyptica Now» που θα πραγματοποιήσει  η 
ομάδα Timecircus σε συνεργασία με την Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
από την 4η Δεκεμβρίου 2018 έως τις 30 Ιουνίου 2019. Το έργο «LANDSHIP-EUcalyptica Now» 
είναι μία ομαδική έκθεση που στόχο έχει την οικοδόμηση ενός φανταστικού οικοχωριού (ecovillage) 
στο κέντρο της Ελευσίνας που θα βασίζεται στην απλότητα και θα επιβιώνει στον 21ο αιώνα.  
-Το με αριθμό 3982/2017 Καταστατικό σύστασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.  
-Το από 6-11-2018 συμπληρωματικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της εν λόγω Δημοτικής 
ΑΕ στο οποίο μας επισυνάπτουν Σκαρίφημα σε δορυφορικό υπόβαθρο με την Ενδεικτική 
Χωροθέτηση του Καλλιτεχνικού Έργου Eucaliptica NOW – Timercircus του προγράμματος 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 επί του ακινήτου προς παραχώρηση.  
-Την από 6/12/2018 γνωμοδότηση  του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Δυτικής Αττικής και το με 
αρ. πρωτ. 241654/5-12-2018 έγγραφο της υπηρεσίας μας.  
- 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). 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, 

Εισηγούμαστε 
 

Την συζήτηση και λήψη απόφασης:  
Α) επί του σχετικού αιτήματος για την παραχώρηση ή μη χρήσης του οικοπέδου «ΤΙΤΑΝ» επί των 
οδών Ηρώων Πολυτεχνείου & Τζαφέρη  στην Ελευσίνα στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνα 2021 (Eleusis 2021) στα πλαίσια του καλλιτεχνικού έργου 
«LANDSHIP-EUcalyptica Now» και  
Β) για το χρονικό διάστημα αυτής.  
Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, επισημαίνουμε τα εξής:  

i) θα πρέπει να ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη της δωρήτριας εταιρείας κατά το 
συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς και των όρων αυτής. 

ii) Η παραχώρηση αφορά περιορισμένο χρονικό διάστημα (το οποίο θα οριστεί από την 
Οικονομική επιτροπή) και ο χώρος θα παραδοθεί στην ΠΕΔΑ στην κατάσταση κατά 
την οποία παρελήφθη.  

iii) Κατά την χρήση δεν πρόκειται να υπάρξει αλλοίωση ή διαμόρφωση του χώρου της 
παραχώρησης και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια διατήρησης της καθαρότητας 
των στοιχείων αυτού. Σε κάθε πάντως περίπτωση, παραχωρησιούχος ευθύνεται κατά 
τις διατάξεις της διοίκησης αλλοτρίων (ΑΚ) για κάθε παράτυπη χρήση αυτού.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Αποδέχεται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του οικοπέδου «ΤΙΤΑΝ» επί των οδών Ηρώων 
Πολυτεχνείου & Τζαφέρη στην Ελευσίνα στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας Ελευσίνα 2021 (Eleusis 2021) στα πλαίσια του καλλιτεχνικού έργου «LANDSHIP-
EUcalyptica Now» για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ήτοι από την 4η Δεκεμβρίου 2018 έως τις 
30 Ιουνίου 2019, σύμφωνα με το από 29/11/2018 Αίτημα αυτής, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:  
 

i) Να ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη της δωρήτριας Ανώνυμης Εταιρείας Τσιμέντων 
«ΤΙΤΑΝ» κατά το συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς και των όρων αυτής. 

ii) Μετά το πέρας της παραχώρησης ο χώρος θα παραδοθεί στην ΠΕΔΑ στην 
κατάσταση κατά την οποία παρελήφθη.  
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iii) Κατά την χρήση δεν πρόκειται να υπάρξει αλλοίωση ή διαμόρφωση του χώρου της 
παραχώρησης και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια διατήρησης της καθαρότητας 
των στοιχείων αυτού. Σε κάθε πάντως περίπτωση, παραχωρησιούχος ευθύνεται κατά 
τις διατάξεις της διοίκησης αλλοτρίων (ΑΚ) για κάθε παράτυπη χρήση αυτού.  

 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Φωτεινή Βρύνα δηλώνει λευκό 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 

 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

      Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος   
Βρύνα Φωτεινή  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Νερούτσου Μαρία  
Τσούπρα Ιωάννα 
Χριστάκη Μαρία 
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