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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 39η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1773/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 9-8-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 
763308/4-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 4-8-
2022. 
 

Θέμα 31ο  
Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «CINEMA ALIVE», που 
αφορά την παραχώρηση χώρου για την λειτουργία υπαίθριων θερινών κινηματογραφικών προβολών, 
με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και την παραχώρηση χώρου λειτουργίας κινητής καντίνας, στο «θέατρο 
Αλίκη» του Πεδίου του Άρεως, για το διάστημα από 20 Αυγούστου έως 20 Σεπτεμβρίου 2022. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) 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 συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για 
τα εξής: 

Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 
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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 αρ. 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 με αρ. 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) και 
τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 312/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα « 
Καθορισμός Τελών χρήσης Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Άττικής» (Απόφαση 
379/2017 του Περιφερειακού συμβουλίου). 
9. Την με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.43107/23-07-2022 (ΦΕΚ Β΄ 3891) 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 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 
6:00 έως και τη Δευτέρα 01 Αυγούστου 2022 και ώρα 06:00, καθώς και επόμενες σχετικές ΚΥΑ 
όπως αυτές κάθε  φορά  ισχύουν.    
10. Το με αρ. πρωτ. 707553/21-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών, με το οποίο 
μας διαβιβάστηκε το από 07-07-2022 αίτημα της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «CINEMA 
ALIVE»,  που αφορά την παραχώρηση χώρου για την λειτουργία υπαίθριων θερινών 
κινηματογραφικών προβολών, υπό την ευγενή στήριξη της Περιφέρειας Αττικής,  με ελεύθερη 
είσοδο για το κοινό και την παραχώρηση χώρου λειτουργίας κινητής καντίνας για την εξυπηρέτηση 
του κοινού τις ώρες από 19:00 έως 23:00, στο «θέατρο Αλίκη» του Πεδίου του Άρεως, για το 
διάστημα από 20 Αυγούστου έως 20 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρες προβολών από 21:00 έως 23:00, 
τηρουμένων όλων των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού. Με το έγγραφό της η Δ/νση 
Πάρκων και Αλσών ενημερώνει ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εργολαβίες φύλαξης και 
καθαριότητας για το παραπάνω χρονικό διάστημα, τότε θεωρούν εξαιρετικά επισφαλή τη διεξαγωγή 
κάθε είδους εκδήλωσης. 
11. Το με αρ. πρωτ. 637797/13-7-2022 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
σχετικά με την ανωτέρω παραχώρηση, με το οποίο μας ενημερώνει ότι η λειτουργία του θερινού 
σινεμά θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, καθώς πρόκειται να γίνει εισήγηση 
για την κάλυψη δαπάνης οπτικοακουστικής υποδομής για όλο το διάστημα λειτουργίας του σινεμά 
έπειτα από αίτημα της ΑΜΚΕ, αφού πρώτα παραχωρηθεί ο χώρος. 
12. Το γεγονός ότι κατόπιν διαβεβαίωσης του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας 
και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής κου Κόκκαλη 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. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
 
Τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχετικού αιτήματος της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 
«CINEMA ALIVE», που αφορά την παραχώρηση χώρου, στο «θέατρο Αλίκη» του Πεδίου του Άρεως 
για την λειτουργία υπαίθριων θερινών κινηματογραφικών προβολών, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό 
και την παραχώρηση χώρου λειτουργίας κινητής καντίνας (ρυμουλκούμενη, ιδιοκτησίας Πύρρου 
Χαράλαμπου με αριθμό πλαισίου 9440μ για την εξυπηρέτηση του κοινού τις ώρες από 19:00 έως 
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23:00), για το διάστημα από 20 Αυγούστου έως 20 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρες προβολών από 21:00 
έως 23:00. 
Η τοποθέτηση, η ασφάλεια και η αφαίρεση του σχετικού εξοπλισμού κινηματογραφικών προβολών και 
της κινητής καντίνας θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη των διοργανωτών και με το πέρας των 
εκδηλώσεων ο χώρος θα αποδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής τελείως καθαρός και έτοιμος προς χρήση 
από το κοινό.   
Η εξασφάλιση τυχόν αδειών λειτουργίας κινητής καντίνας για παρασκευή/προσφορά τροφίμων/ ποτών 
κλπ και δικαιωμάτων για την προβολή κινηματογραφικών ταινιών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των 
διοργανωτών.  
Η τήρηση σε κάθε περίπτωση όλων των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των διοργανωτών. 
Ενημερώνουμε τέλος, ότι σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της Δ/νσης Πάρκων και Αλσών: 
«λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχουν εργολαβίες φύλαξης και καθαριότητας για 
το παραπάνω χρονικό διάστημα, τότε θεωρείται εξαιρετικά επισφαλής η διεξαγωγή κάθε είδους 
εκδήλωσης».  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 
Την αποδοχή του αιτήματος της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «CINEMA ALIVE», που αφορά 
την παραχώρηση χώρου, στο «θέατρο Αλίκη» του Πεδίου του Άρεως για την λειτουργία υπαίθριων 
θερινών κινηματογραφικών προβολών, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και την παραχώρηση χώρου 
λειτουργίας κινητής καντίνας (ρυμουλκούμενη, ιδιοκτησίας Πύρρου Χαράλαμπου με αριθμό πλαισίου 
9440μ για την εξυπηρέτηση του κοινού τις ώρες από 19:00 έως 23:00), για το διάστημα από 20 
Αυγούστου έως 20 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρες προβολών από 21:00 έως 23:00. 
Η τοποθέτηση, η ασφάλεια και η αφαίρεση του σχετικού εξοπλισμού κινηματογραφικών προβολών και 
της κινητής καντίνας θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη των διοργανωτών και με το πέρας των 
εκδηλώσεων ο χώρος θα αποδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής τελείως καθαρός και έτοιμος προς χρήση 
από το κοινό.   
Η εξασφάλιση τυχόν αδειών λειτουργίας κινητής καντίνας για παρασκευή/προσφορά τροφίμων/ ποτών 
κλπ και δικαιωμάτων για την προβολή κινηματογραφικών ταινιών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των 
διοργανωτών.  
Η τήρηση σε κάθε περίπτωση όλων των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των διοργανωτών. 
 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 
απέχουν από την ψηφοφορία. 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
καταψηφίζει την ως άνω απόφαση. 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή δηλώνει λευκό. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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