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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 66η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2936/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 28-12-2021, 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: 1106014/23-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 23-12-2021. 
 

Θέμα 2ο  
Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, που αφορά στην παραχώρηση 
χώρων του Πεδίου Άρεως για την διοργάνωση της έκθεσης « Pedion 22: Desire and Metaverse » κατά 
το χρονικό διάστημα από τις 20 Απριλίου έως τις 20 Ιουλίου 2022. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγέλης Σπυρίδων  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

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

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) 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 
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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.  

5. 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). 

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 του Περιφερειακού συμβουλίου). 

7. Την με αρ. πρωτ. 864073/14-10-2021 (Β' 4832) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής “Με 
εντολή Περιφερειάρχη” στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της 
Περιφέρειας Αττικής και σε Πρoϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής». 

8. Την υπ΄αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/18-12-2021 (ΦΕΚ Β΄  5973) 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 20 Δεκεμβρίου 2021 
και ώρα 6.00΄ έως και τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6.00΄, καθώς και επόμενες 
σχετικές ΚΥΑ όπως αυτές κάθε  φορά  ισχύουν.  

9. Τις υπ΄αριθ. 933/2021 και 1117/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες 
εγκρίθηκε η παραχώρηση χρήσης χώρων του Πεδίου του Άρεως στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, 
κατά το διάστημα από 8 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου 2021 για τη διοργάνωση της επιτυχημένης 
καλλιτεχνικής έκθεσης με τον τίτλο «You and AI:Through the Algorithmic Lens». 

10. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 1010156/26-11-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών, με το 
οποίο μας διαβιβάστηκε το από 18-11-2021 αίτημα της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, που 
αφορά στην παραχώρηση χώρου στο Πεδίο του Άρεως, για την διοργάνωση της έκθεσης « 
Pedion 22: Desire and Metaverse », τηρουμένων όλων των μέτρων κατά της διασποράς του 
κορωνοϊού, από την 1η Μαΐου έως την 30η Ιουνίου 2022. 

11. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 1097880/22-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών , με το 
οποίο μας διαβιβάστηκε το από 21-11-2021 συμπληρωματικό αίτημα της Στέγης του Ιδρύματος 
Ωνάση, σύμφωνα με το οποίο σε συνέχεια της επιτυχημένης έκθεσης  You & AI που 
πραγματοποιήθηκε στο Πεδίον του Άρεως κατά το διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου 2021 ζητείται η 
παραχώρηση χώρων στο Πεδίον του Άρεως  για την πραγματοποίηση μιας νέας έκθεσης που 
προγραμματίζεται για την άνοιξη –καλοκαίρι του 2022, με την υποστήριξη της Περιφέρειας 
Αττικής με την φιλοξενία της έκθεσης στο χώρο του πάρκου για τη διάρκεια τριών μηνών, από 
τις 20 Απριλίου έως τις 20 Ιουλίου 2022, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που θα χρειαστεί 
για την εγκατάσταση και την απομάκρυνση των έργων. 

Σε συνέχεια της έκθεσης You & AI, η έκθεση Pedion 22 θα παρουσιάζει διαφορετικές πτυχές της 
σύγχρονης τέχνης νέων μέσων, με θεματική αφετηρία την ανθρώπινη επιθυμία και τα εικονικά 
περιβάλλοντα (Metaverse). Συγκεκριμένα, θα εξετάζει το θέμα των εικονικών κόσμων, (virtual 
worlds) και το πώς αλλάζουν τον τρόπο που φανταζόμαστε τον φυσικό κόσμο και τους εαυτούς 
μας. 
Η έκθεση θα έχει διάρκεια από τις 15 Μαΐου έως τις 30 Ιουνίου 2022, με την εγκατάσταση να ξεκινά 
στις 20 Απριλίου και την απομάκρυνση των έργων να ολοκληρώνεται στις 20 Ιουλίου 2022. 
Όπως και την προηγούμενη χρονιά, η έκθεση θα περιλαμβάνει έργα διεθνών καλλιτεχνών οι οποίοι 
χρησιμοποιούν ένα μεγάλο φάσμα νέων υλικών, τεχνικών και μορφών που χαρακτηρίζουν την 
τέχνη σήμερα. Τα έργα που πρόκειται να εγκατασταθούν στο πάρκο, θα έχουν, σε μεγάλο βαθμό τη 
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μορφή διαδραστικών εγκαταστάσεων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν έργα εικονικής και 
επαυξημένης πραγματικότητας (VR, AR), παιχνίδια για έναν ή περισσότερους παίκτες, κινητικά 
γλυπτά και οθόνες αφής.  
Οι εγκαταστάσεις θα πραγματοποιηθούν σε ασφαλή σημεία, χωρίς να προκαλείται συνωστισμός, 
συνοδευόμενες από επεξηγηματικά κείμενα σε εκτυπωμένες επιφάνειες. ¨όλα τα έργα βρίσκονται 
στην ευχέρεια της Περιφέρειας Αττικής για την έγκρισή τους και τον ακριβή χώρο εγκατάστασής 
τους.  
Για την εγκατάσταση των έργων ζητούνται από τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση οι κατωτέρω χώροι του 
Πεδίου του Άρεως: 

− Ο χώρος που βρίσκεται στο πίσω μέρος του αγάλματος του Βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄( 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας) 

− Η διαδρομή που εκτείνεται από το άγαλμα του Βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄, έως την κεντρική 
πλατεία («Ο κήπος της Γαρδένιας») 

− Ο χώρος περιμετρικά της κεντρικής πλατείας 

− Το παρτέρι που βρίσκεται νότια της κεντρικής πλατείας  

− Η διαδρομή που εκτείνεται νοτιοανατολικά της κεντρικής πλατείας, διασχίζοντας την υδάτινη 
διαδρομή, και καταλήγοντας στο σιντριβάνι Οικονομίδη. 

− Το Θέατρο Αλίκη 

− Το σιντριβάνι Ψαράκια 

− Η περιοχή «Αριές» (πλησίον αγάλματος Νικηταρά» 

− Το πευκοδάσος μετά το σιντριβάνι Οικονομίδη 

− Ο ροδώνας πίσω και αριστερά από την κεντρική πλατεία («Ο κήπος της Γαρδένιας») 

− Η περιοχή του αγάλματος της Αθηνάς 
12. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 1100153/22-12-2021 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και 
Περιβάλλοντος με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για την έγκριση του αιτήματος της Στέγης 
Ιδρύματος Ωνάση, για τη διοργάνωση της έκθεσης «Pedion 22:Desire and Metaverse», κατά το 
διάστημα από την 20η Απριλίου έως την 20η Ιουλίου, τηρουμένων όλων των μέτρων κατά της 
διασποράς του κορωνοϊού. 
Κατόπιν των ανωτέρω,  
ΕΙΣΗΓΟΎΜΑΣΤΕ  
 

Τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχετικού αιτήματος της  Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, 
περί παραχώρησης , άνευ ανταλλάγματος ,των κατωτέρω χώρων του Πεδίου  Άρεως: 

− Του χώρου που βρίσκεται στο πίσω μέρος του αγάλματος του Βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄( 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας) 

− Της διαδρομή που εκτείνεται από το άγαλμα του Βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄, έως την 
κεντρική πλατεία («Ο κήπος της Γαρδένιας») 

− Του χώρου περιμετρικά της κεντρικής πλατείας 

− Του παρτεριού που βρίσκεται νότια της κεντρικής πλατείας  

− Της διαδρομής που εκτείνεται νοτιοανατολικά της κεντρικής πλατείας, διασχίζοντας την 
υδάτινη διαδρομή, και καταλήγοντας στο σιντριβάνι Οικονομίδη. 

− Του Θέατρο Αλίκη 

− Του σιντριβανιού Ψαράκια 

− Της περιοχής «Αριές» (πλησίον αγάλματος Νικηταρά» 

− Του πευκοδάσους μετά το σιντριβάνι Οικονομίδη 

− Του ροδώνα πίσω και αριστερά από την κεντρική πλατεία («Ο κήπος της Γαρδένιας») 

− Της περιοχής του αγάλματος της Αθηνάς 
 για την διοργάνωση της έκθεσης « Pedion 22: Desire and Metaverse », τηρουμένων σε κάθε 
περίπτωση όλων των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με αποκλειστική 
ευθύνη των διοργανωτών, για τη διάρκεια τριών μηνών, από τις 20 Απριλίου έως τις 20 Ιουλίου 
2022, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που θα χρειαστεί για την εγκατάσταση και την 
απομάκρυνση των έργων. Η έκθεση θα λάβει χώρα από την 15η Μαΐου έως την 30η Ιουνίου 
2022. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
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Την αποδοχή του αιτήματος της  Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, περί παραχώρησης , άνευ 
ανταλλάγματος ,των κατωτέρω χώρων του Πεδίου  Άρεως: 

− Του χώρου που βρίσκεται στο πίσω μέρος του αγάλματος του Βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄( 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας) 

− Της διαδρομή που εκτείνεται από το άγαλμα του Βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄, έως την 
κεντρική πλατεία («Ο κήπος της Γαρδένιας») 

− Του χώρου περιμετρικά της κεντρικής πλατείας 

− Του παρτεριού που βρίσκεται νότια της κεντρικής πλατείας  

− Της διαδρομής που εκτείνεται νοτιοανατολικά της κεντρικής πλατείας, διασχίζοντας την 
υδάτινη διαδρομή, και καταλήγοντας στο σιντριβάνι Οικονομίδη. 

− Του Θέατρο Αλίκη 

− Του σιντριβανιού Ψαράκια 

− Της περιοχής «Αριές» (πλησίον αγάλματος Νικηταρά» 

− Του πευκοδάσους μετά το σιντριβάνι Οικονομίδη 

− Του ροδώνα πίσω και αριστερά από την κεντρική πλατεία («Ο κήπος της Γαρδένιας») 

− Της περιοχής του αγάλματος της Αθηνάς 
 για την διοργάνωση της έκθεσης « Pedion 22: Desire and Metaverse », τηρουμένων σε κάθε 
περίπτωση όλων των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με αποκλειστική 
ευθύνη των διοργανωτών, για τη διάρκεια τριών μηνών, από τις 20 Απριλίου έως τις 20 Ιουλίου 
2022, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που θα χρειαστεί για την εγκατάσταση και την 
απομάκρυνση των έργων. Η έκθεση θα λάβει χώρα από την 15η Μαΐου έως την 30η Ιουνίου 
2022. 
 

 
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει την 

ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Έχουμε σοβαρό προβληματισμό σχετικά το 
χαρακτήρα αυτών των κοινωφελών ιδρυμάτων.  Τις περισσότερες φορές τα βλέπουμε να 
λειτουργούν ως «παράρτημα» στην κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα ενός ομίλου, 
αφιερωμένα σε υποτροφίες, βιβλιοθήκες, οργάνωση διαλέξεων, δωρεές κλπ Ο 
προσανατολισμός της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση φαίνεται ότι επικεντρώνεται σε 3 βασικά 
σημεία: Ανάπλαση Αθήνας-Αττικής, πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακός πολιτισμός. Αυτό 
επιβεβαιώνεται και από το περιεχόμενο της έκθεσης για την οποία γίνεται λόγος.  
Για τη συγκεκριμένη έκθεση δεσμεύονται πολλοί χώροι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα 
σε μία περίοδο (άνοιξη και καλοκαίρι) που στο πάρκο θα μπορούσαν να διοργανωθούν 
πολύμορφες δραστηριότητες για τους κατοίκους της Αττικής που τις έχουν απόλυτη ανάγκη. Για 
τους τρεις πιο δημοφιλείς μήνες στο πάρκο δεν θα μπορεί να γίνει καμία εκδήλωση.  
Η έκθεση δεν υπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων, αντίθετα αποτελεί εμπόδιο στην λειτουργία 
του πάρκου σύμφωνα με τις ανάγκες αυτές». 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 
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