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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 33η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  1518/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-07-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 651635 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 07-07-2022. 
 

Θέμα 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης  
Λήψη απόφασης επί αιτήματος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που αφορά στην πραγματοποίηση πολιτικής 
εκδήλωσης – συζήτησης στο θέατρο της Πλατείας Πρωτομαγιάς, την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Αγγέλης Σπυρίδων 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
 
 

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 
Μαρία Ντόβα. 
 
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: 
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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 Απόφασης 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 με αριθμό 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./03.09.2019), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Την με αρ. πρωτ. 457959/1-7-2020 (Β' 2763) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση 
και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει. 

6. Την υπ΄αριθ. 23612/11-01-2022 (ΦΕΚ 9/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./12-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής: Ορισμός  Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

7. 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). 

8. 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). Στο άρθρο 6 παρ. i, αναφέρεται :“ Η παραχώρηση επιμέρους χώρων των πάρκων 
και αλσών άνευ ανταλλάγματος και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για εκπαιδευτικούς, 
αθλητικούς, κοινωνικούς, καλλιτεχνικούς, ψυχαγωγικούς και γενικότερα κοινωφελείς σκοπούς, 
επιτρέπεται εφόσον ο φορέας στον οποίο παραχωρούνται δεν ασκεί κερδοσκοπική 
δραστηριότητα και κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας και απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής”. 

9. Την υπ΄αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38083/30-06-2022 (ΦΕΚ Β΄ 3367) 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 την Παρασκευή 1 
Ιουλίου 2022 και ώρα 6.00΄ έως και την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 6.00΄, καθώς και 
επόμενες σχετικές ΚΥΑ όπως αυτές κάθε  φορά  ισχύουν.    

10. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 650009/07-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών, με το 
οποίο μας διαβιβάστηκε το από 06-07-2022 αίτημα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που αφορά στην 
πραγματοποίηση πολιτικής εκδήλωσης – συζήτησης στο θέατρο της Πλατείας Πρωτομαγιάς, 
την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 και ώρες από 17:00 έως 24:00, τηρουμένων όλων των μέτρων 
κατά της διασποράς του κορωνοϊού. 

11. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 660640/11-07-2022 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής 
Προστασίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής κου Κόκκαλη με το οποίο εκφράζεται 
η έγκριση  για την παραχώρηση αυτή, με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όλα τα μέτρα που 
προβλέπει ο νόμος για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού και επίσης τονίζεται η 
ανάγκη να τηρηθούν σε κάθε περίπτωση οι ώρες κοινής ησυχίας (15.00΄-17.30, 2.00- 07.00΄) 
και ο κανονισμός λειτουργίας των πάρκων (ΦΕΚ 3939/Β΄/8.11.2017), όπου διευκρινίζεται ότι 
δεν επιτρέπεται η απόρριψη σκουπιδιών σε χώρους άλλους από τα δοχεία απορριμμάτων και 
η ρύπανση του χώρου γενικά.  

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω,  
ΕΙΣΗΓΟΎΜΑΣΤΕ  

 
Τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχετικού αιτήματος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που αφορά 
στην πραγματοποίηση πολιτικής εκδήλωσης – συζήτησης στο θέατρο της Πλατείας 
Πρωτομαγιάς, την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 και ώρες από 17:00 έως 24:00, τηρουμένων σε 
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κάθε περίπτωση όλων των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 με 
αποκλειστική ευθύνη των διοργανωτών.   
Η Περιφέρεια Αττικής δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και θα τηρηθούν 
από την οργάνωση, όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και η ισχύουσα νομοθεσία για τις 
άδειες ή τυχόν εγκρίσεις, όπου αυτές απαιτούνται. Πέραν των ανωτέρω, με ευθύνη του 
αιτούντα φορέα θα πρέπει να επιδειχθεί ο προσήκων σεβασμός για τον χώρο σύμφωνα με τον 
κανονισμό Πάρκων και Αλσών Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 3939/Β΄/8-11-2017) και να τηρηθούν 
πιστά οι διατάξεις της κοινής ησυχίας. Ιδιαίτερη σπουδή θα πρέπει να επιδειχθεί ώστε η 
απόρριψη  απορριμμάτων να γίνεται μόνο στα ειδικά δοχεία και γενικά να τηρηθεί η 
καθαριότητα του χώρου ο οποίος μετά το πέρας της διοργάνωσης  θα παραδοθεί στην 
Περιφέρεια Αττικής, στην κατάσταση που παρελήφθη. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την πραγματοποίηση πολιτικής εκδήλωσης – συζήτησης στο θέατρο της Πλατείας 
Πρωτομαγιάς, την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 και ώρες από 17:00 έως 24:00, τηρουμένων σε 
κάθε περίπτωση όλων των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 με 
αποκλειστική ευθύνη των διοργανωτών, έπειτα από σχετικό αιτήμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.  
Η Περιφέρεια Αττικής δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και θα τηρηθούν 
από την οργάνωση, όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και η ισχύουσα νομοθεσία για τις 
άδειες ή τυχόν εγκρίσεις, όπου αυτές απαιτούνται. Πέραν των ανωτέρω, με ευθύνη του 
αιτούντα φορέα θα πρέπει να επιδειχθεί ο προσήκων σεβασμός για τον χώρο σύμφωνα με τον 
κανονισμό Πάρκων και Αλσών Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 3939/Β΄/8-11-2017) και να τηρηθούν 
πιστά οι διατάξεις της κοινής ησυχίας. Ιδιαίτερη σπουδή θα πρέπει να επιδειχθεί ώστε η 
απόρριψη  απορριμμάτων να γίνεται μόνο στα ειδικά δοχεία και γενικά να τηρηθεί η 
καθαριότητα του χώρου ο οποίος μετά το πέρας της διοργάνωσης  θα παραδοθεί στην 
Περιφέρεια Αττικής, στην κατάσταση που παρελήφθη. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Αγγέλης Σπυρίδων 
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