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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 52η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2205/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 4-10-2022, 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: 941795/29-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 29-9-2022. 
 

Θέμα 45ο  
Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Πανελληνίου Σωματείου Αναπήρων και Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες « Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ » για την παραχώρηση χώρου εντός του Πεδίου του Άρεως για την 
επίδειξη και προώθηση παραγομένων προϊόντων ΑΜΕΑ και άλλων παραδοσιακών προϊόντων 
από Συλλόγους ΑΜΕΑ, με σκοπό την ενίσχυση των μελών του Σωματείου, από την Δευτέρα 10 
έως την Τρίτη  25 Οκτωβρίου 2022. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) 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 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: 
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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 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), σε συνδυασμό με την υπ’ αρίθμ. 
809239/26.08.2022 ( ΦΕΚ 764/Υ.Ο.Δ.Δ./26.08.2022 ) απόφαση Περιφερειάρχη περί 
παράτασης της θητείας των Αντιπεριφερειαρχών μέχρι τις 30.09.2022. 
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, 
σε συνδυασμό με την υπ’ αρίθμ. 809239/26.08.2022 ( ΦΕΚ 764/Υ.Ο.Δ.Δ./26.08.2022 ) 
απόφαση Περιφερειάρχη περί παράτασης της θητείας του Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής μέχρι τις 30.09.2022 . 
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). Σο άρθρο 5 αναφέρεται :“Η παραχώρηση επιμέρους χώρων των 
πάρκων και αλσών με αντάλλαγμα για δραστηριότητες όπως η φωτογράφηση και 
κινηματογράφηση για επαγγελματικούς και εμπορικούς σκοπούς, καθώς και η πώληση 
αντικειμένων και η κατά οποιονδήποτε τρόπο έκθεση και διανομή αυτών, οι εποχιακές εκθέσεις 
και αγορές μικροπωλητών και μικρεμπόρων, επιτρέπονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
και μόνο κατόπιν εισήγησης από την αρμόδια υπηρεσία και απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής”. 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 κατά τις ημερομηνίες 10 έως 25 Οκτωβρίου 2022 ισχύουσα ΚΥΑ με Θέμα: “Έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» με όσα αυτή θα ορίζει.  
10. Το υπ΄αριθ. Πρωτ. 916951/23-09-2022 , έγγραφο της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών  , με 
το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ’ αριθ. 915083/23-09-2022 αίτημα από το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ & ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» για την 
παραχώρηση χώρου εντός του Πεδίου του Άρεως – την περιοχή του Αγάλματος Βασ. 
Κωνσταντίνου και το πλακόστρωτο – εξαιρούμενων των χώρων πρασίνου και εξαιρουμένων 
χώρων εν γένει βλάστησης, για την επίδειξη και προώθηση παραγομένων προϊόντων ΑΜΕΑ 
και άλλων παραδοσιακών προϊόντων από Συλλόγους ΑΜΕΑ για την ενίσχυση των μελών του 
σωματείου, με περίπου 15 έως 20 εκθεσιακά περίπτερα, από την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 
έως την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022, από 8:00π.μ. έως 9:00μ.μ., ήτοι για 16 ημέρες, με 
χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος, για εγκατάσταση -λειτουργία -απεγκατάσταση, τηρουμένων σε 
κάθε περίπτωση όλων των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού που θα ισχύουν. Στο 
έγγραφο της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών επισημαίνεται ότι :  « θα πρέπει να υπάρχουν με 
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ευθύνη του φορέα όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες ή εγκρίσεις. Επίσης οι 
πιστοποιήσεις που θα βεβαιώνουν την ορθή κατασκευή των εκθεσιακών περιπτέρων και την 
συμμόρφωση τους με τα πρότυπα ασφαλείας. Επιπλέον να υπάρχει βεβαίωση καταλληλότητας 
για κάθε τυχόν συμμετέχουσα επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος πώλησης τροφίμων - 
ποτών ή δωρεάν διανομής φαγητού από την οικεία Υγειονομική υπηρεσία ». 
11.  υπ΄αριθ. Πρωτ. 926144/27-09-2022 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας 
και Περιβάλλοντος κου Κόκκαλη, με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για την   
παραχώρηση χώρου εντός του Πεδίου του Άρεως – την περιοχή του Αγάλματος Βασ. 
Κωνσταντίνου και το πλακόστρωτο – εξαιρούμενων των χώρων πρασίνου και εξαιρουμένων 
χώρων εν γένει βλάστησης, για την επίδειξη και προώθηση παραγομένων προϊόντων ΑΜΕΑ 
και άλλων παραδοσιακών προϊόντων από Συλλόγους ΑΜΕΑ για την ενίσχυση των μελών του 
σωματείου, με περίπου 15 έως 20 εκθεσιακά περίπτερα, από την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 
έως την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022, από 8:00π.μ. έως 9:00μ.μ., με χορήγηση ηλεκτρικού 
ρεύματος, για εγκατάσταση -λειτουργία -απεγκατάσταση, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση 
όλων των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού που θα ισχύουν. Επισημαίνεται πως: « 
θα πρέπει να υπάρχουν με ευθύνη του φορέα όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες ή 
εγκρίσεις. Επίσης οι πιστοποιήσεις που θα βεβαιώνουν την ορθή κατασκευή των εκθεσιακών 
περιπτέρων και την συμμόρφωση τους με τα πρότυπα ασφαλείας. Επιπλέον να υπάρχει 
βεβαίωση καταλληλότητας για κάθε τυχόν συμμετέχουσα επιχείρηση υγειονομικού 
ενδιαφέροντος πώλησης τροφίμων - ποτών ή δωρεάν διανομής φαγητού από την οικεία 
Υγειονομική υπηρεσία .» 

 
Κατόπιν των ανωτέρω,  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
τη συζήτηση και λήψη απόφασης  επί του σχετικού αιτήματος του Πανελληνίου Σωματείου 
Αναπήρων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες « Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ », περί παραχώρησης χώρου  
εντός του Πεδίου του Άρεως – την περιοχή του Αγάλματος Βασιλέως Κωνσταντίνου και το 
πλακόστρωτο – εξαιρούμενων των χώρων πρασίνου και εξαιρουμένων χώρων εν γένει 
βλάστησης, για την επίδειξη και προώθηση παραγομένων προϊόντων ΑΜΕΑ και άλλων 
παραδοσιακών προϊόντων από Συλλόγους ΑΜΕΑ για την ενίσχυση των μελών του σωματείου, 
με περίπου 15 έως 20 εκθεσιακά περίπτερα, από την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 έως την Τρίτη 
25 Οκτωβρίου 2022, ήτοι για 16 ημέρες, από 8:00π.μ. έως 9:00μ.μ., με χορήγηση ηλεκτρικού 
ρεύματος, για εγκατάσταση -λειτουργία -απεγκατάσταση,  με τέλος χρήσης 100 ευρώ ημερησίως 
ήτοι 1600 ευρώ συνολικά, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 379/2017 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου.  
Επισημαίνεται πως: « θα πρέπει να υπάρχουν με ευθύνη του φορέα όλες οι προβλεπόμενες από 
τον νόμο άδειες ή εγκρίσεις. Επίσης οι πιστοποιήσεις που θα βεβαιώνουν την ορθή κατασκευή 
των εκθεσιακών περιπτέρων και την συμμόρφωση τους με τα πρότυπα ασφαλείας. Επιπλέον να 
υπάρχει βεβαίωση καταλληλότητας για κάθε τυχόν συμμετέχουσα επιχείρηση υγειονομικού 
ενδιαφέροντος πώλησης τροφίμων - ποτών ή δωρεάν διανομής φαγητού από την οικεία 
Υγειονομική υπηρεσία .» 
Ειδικότερα θα πρέπει να ισχύσουν τα εξής:  

1. Να κατατεθεί χάρτης του τμήματος του Πεδίου Άρεως (επισυνάπτεται).  

2. Να κατατεθεί από το Σωματείο, πρόσφατη βεβαίωση πολιτικού μηχανικού που θα 
βεβαιώνει την ορθή κατασκευή των εκθεσιακών περιπτέρων και την συμμόρφωσή τους ως 
προς τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα ασφαλείας, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας  
κάθε  εγκατάστασης που θα τοποθετηθεί κλπ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται 
όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, το δε Σωματείο να λάβει όλες τις προβλεπόμενες 
άδειες  ή εγκρίσεις αντίγραφο των οποίων οφείλει να καταθέσει μαζί με τα ανωτέρω στην 
Περιφέρεια Αττικής.  

3. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχουν εναέρια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος οι 
δε καλωδιώσεις θα πρέπει να διέρχονται μέσα από κανάλια  και να μην είναι εκτεθειμένες 
σε επισκέπτες ή σε καιρικές συνθήκες .  

4. Το Σωματείο με διπλωματούχο ηλεκτρολόγο θα αναλάβει την ορθή λειτουργία του 
ηλεκτρικού δικτύου, των πίλαρ,  την ασφαλή σύνδεση και αποσύνδεση των καλωδιώσεων 
στα πίλαρ λαμβάνοντας υπόψη της πρόσθετα φορτία και τις ενεργειακές απαιτήσεις κάθε 
εγκατάστασης που θα ηλεκτροδοτηθεί .  
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5. Τα υγρά απόβλητα  πρέπει να συγκεντρώνονται σε δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών 
αποβλήτων εντός της κάθε επιχείρησης προσφοράς ή και παρασκευής τροφίμων και στη 
συνέχεια να διοχετεύονται στο φρεάτιο αποχέτευσης των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής - 
πλησίον Αγάλματος Βασιλέως Κωνσταντίνου- εντός του Πεδίου του Άρεως. Σε καμία 
περίπτωση να μην καταλήγουν σε φρεάτια ομβρίων υδάτων.  

6. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφεύγονται κατά την είσοδο και έξοδο 
οχημάτων, ή κατά τη διάρκεια των εργασιών φόρτωσης /εκφόρτωσης ή τυχόν άλλων 
εργασιών, η πρόκληση ζημιών στα δέντρα, πλακόστρωτο, στις μαρμάρινες πλάκες ή άλλες 
υποδομές του Πεδίου Άρεως κλπ. Το Σωματείο θα αναλάβει και θα διατηρήσει οιαδήποτε 
ευθύνη από την πρόκληση ζημιάς σε πράγματα ή πρόσωπα, καθώς και την υποχρέωση 
αποκατάστασης της ζημιάς ή αποζημίωσης σε πρόσωπα.  

7.  Η Περιφέρεια Αττικής δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και θα 
τηρηθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας κι η ισχύουσα νομοθεσία για τις άδειες ή 
τυχόν εγκρίσεις, που απαιτούνται. Πέραν των ανωτέρω, με ευθύνη του Σωματείου 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.   

8. Η εκδήλωση τελεί υπό την αίρεση εγκρίσεως αυτής από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, με 
ευθύνη του Σωματείου, είναι δε αποκλειστικά υπεύθυνο και εγγυάται την τήρηση όλων των 
σχετικών πολεοδομικών, φορολογικών, υγειονομικών, αστυνομικών, πυροσβεστικών, 
ασφαλιστικών και αγορανομικών διατάξεων και τη λήψη όλων των σχετικών αδειών, που 
προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, τόσο από το ίδιο το Σωματείο όσο και από όλους τους 
συμμετέχοντες. Αυτό ισχύει για τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού, των 
παιχνιδιών κλπ που πρόκειται να εγκατασταθούν.  

9. Το Σωματείο εγγυάται την απόλυτη καθαριότητα του παραχωρούμενου χώρου καθώς και 
γύρω από αυτόν σε ακτίνα 100 μέτρων περιμετρικά τόσο κατά την διάρκεια της παραμονής 
της εκεί όσο και κατά την αποχώρησή της καθώς και την πλήρη αποκατάσταση του στην 
προτέρα κατάσταση, στην οποία τον παρέλαβε. Είναι  υποχρεωμένη να τοποθετήσει και να 
καθορίσει ικανό αριθμό χημικών τουαλετών (WC) με πρόβλεψη τουλάχιστον μιας εξ αυτών 
για ΑΜΕΑ. Επίσης είναι υποχρεωμένο να φυλάσσει και να συντηρεί τους χώρους και τις 
εγκαταστάσεις τους με δικές του δαπάνες και να παρέχει με ευθύνη της την πλήρη 
προστασία και ασφάλεια των επισκεπτών και των απασχολούμενων εργαζομένων. Είναι δε 
υποχρεωμένο να εξοπλίσει τον παραχωρούμενο χώρο με όλα τα μέσα πυροπροστασίας 
και πυρόσβεσης.  

10. Το Σωματείο θα αναλάβει και θα διατηρήσει οιαδήποτε ευθύνη από την πρόκληση ζημίας 
σε πρόσωπα ή πράγματα, ενώ η Περιφέρεια Αττικής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για 
την αιτία αυτή. Πάσης φύσεως (ποινικές και αστικές) ευθύνες έναντι οποιουδήποτε 
προσώπου θα βαρύνουν την Ομοσπονδία.  

11. Η είσοδος των αυτοκινήτων του αιτούντος Σωματείου για την μεταφορά του εξοπλισμού, 
εντός του Πεδίου Άρεως, θα πραγματοποιηθεί κατόπιν χορήγησης ειδικής αδείας από την 
Διεύθυνση Πάρκων και Αλσών σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας Πάρκων και Αλσών.  

12. Ρητώς αναφέρεται πως δεν επιτρέπεται οιαδήποτε άλλη χρήση, πέραν της ανωτέρω 
συμφωνηθείσας και ιδιαιτέρως η χρήση του ανωτέρω χώρου για την εξυπηρέτηση άλλου 
σκοπού.  

13. Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του Σωματείου οποιουδήποτε όρου της παρούσας 
απόφασης, η Περιφέρεια Αττικής δύναται να απαιτήσει την άμεση απόδοση του ως άνω 
χώρου, αζημίως για την ίδια, χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω αποζημίωσή της. 

14. Κατά την λήξη της παραχωρήσεως, το Σωματείο οφείλει να παραδώσει το χώρο σε άριστη 
κατάσταση καθιστάμενη απολύτως υπεύθυνη για κάθε φθορά προβαίνοντας στην άμεση 
αποκατάσταση αυτής.  

15. το Σωματείο καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνο για την τήρηση σε κάθε περίπτωση της 
κείμενης νομοθεσίας και των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,  

λαμβάνοντας υπόψη  το με αρ. πρωτ. 957057/4-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Πάρκων και Αλσών 
με το οποίο  διαβιβάστηκε αίτημα του ως άνω Σωματείου για αλλαγή ημερομηνίας για την 
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παραχώρηση χώρου εντός του Πεδίου του Άρεως – την περιοχή του Αγάλματος Βασ. 
Κωνσταντίνου και το πλακόστρωτο – για τις ημερομηνίες από 24 Οκτωβρίου 2022 έως 7 
Νοεμβρίου 2022, από 8:00 π.μ. έως 9:00 μ.μ. Στο αίτημά τους αναφέρουν ότι τα μέλη καθώς και η 
Διοίκηση του Σωματείου, είναι άτομα με οπτική αναπηρία που δεν έχουν την οικονομική 
δυνατότητα και γι αυτό παρακαλούν ο χώρος να τους παραχωρηθεί δωρεάν (ΑΤΕΛΩΣ) 

η Οικονομική Επιτροπή 
        ομόφωνα  αποφασίζει 

 
Την παραχώρηση στο Πανελλήνιο Σωματείο Αναπήρων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Η 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», χώρου εντός του Πεδίου του Άρεως – την περιοχή του Αγάλματος Βασιλέως 
Κωνσταντίνου και το πλακόστρωτο – εξαιρούμενων των χώρων πρασίνου και εξαιρουμένων 
χώρων εν γένει βλάστησης, για την επίδειξη και προώθηση παραγομένων προϊόντων ΑΜΕΑ και 
άλλων παραδοσιακών προϊόντων από Συλλόγους ΑΜΕΑ για την ενίσχυση των μελών του 
σωματείου, με περίπου 15 έως 20 εκθεσιακά περίπτερα, από την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 
έως την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022, ήτοι για 14 ημέρες, από 8:00π.μ. έως 9:00μ.μ., για 
εγκατάσταση - λειτουργία – απεγκατάσταση αυτών, ατελώς, σύμφωνα με το αίτημα του 
σωματείου και τις ιδιαιτερότητες των μελών και της Διοίκησής του.  
Επισημαίνεται πως: «θα πρέπει να υπάρχουν με ευθύνη του φορέα όλες οι προβλεπόμενες από 
τον νόμο άδειες ή εγκρίσεις. Επίσης οι πιστοποιήσεις που θα βεβαιώνουν την ορθή κατασκευή 
των εκθεσιακών περιπτέρων και την συμμόρφωση τους με τα πρότυπα ασφαλείας. Επιπλέον να 
υπάρχει βεβαίωση καταλληλότητας για κάθε τυχόν συμμετέχουσα επιχείρηση υγειονομικού 
ενδιαφέροντος πώλησης τροφίμων - ποτών ή δωρεάν διανομής φαγητού από την οικεία 
Υγειονομική υπηρεσία .» 
Ειδικότερα θα πρέπει να ισχύσουν τα εξής:  

1. Να κατατεθεί χάρτης του τμήματος του Πεδίου Άρεως.  
2. Να κατατεθεί από το Σωματείο, πρόσφατη βεβαίωση πολιτικού μηχανικού που θα 

βεβαιώνει την ορθή κατασκευή των εκθεσιακών περιπτέρων και την συμμόρφωσή τους 
ως προς τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα ασφαλείας, την τήρηση των κανόνων 
ασφαλείας  κάθε  εγκατάστασης που θα τοποθετηθεί κλπ. Σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, το δε Σωματείο να λάβει 
όλες τις προβλεπόμενες άδειες  ή εγκρίσεις αντίγραφο των οποίων οφείλει να καταθέσει 
μαζί με τα ανωτέρω στην Περιφέρεια Αττικής.  

3. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχουν εναέρια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος 
οι δε καλωδιώσεις θα πρέπει να διέρχονται μέσα από κανάλια  και να μην είναι 
εκτεθειμένες σε επισκέπτες ή σε καιρικές συνθήκες .  

4. Το Σωματείο με διπλωματούχο ηλεκτρολόγο θα αναλάβει την ορθή λειτουργία του 
ηλεκτρικού δικτύου, των πίλαρ,  την ασφαλή σύνδεση και αποσύνδεση των 
καλωδιώσεων στα πίλαρ λαμβάνοντας υπόψη της πρόσθετα φορτία και τις ενεργειακές 
απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης που θα ηλεκτροδοτηθεί .  

5. Τα υγρά απόβλητα  πρέπει να συγκεντρώνονται σε δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών 
αποβλήτων εντός της κάθε επιχείρησης προσφοράς ή και παρασκευής τροφίμων και 
στη συνέχεια να διοχετεύονται στο φρεάτιο αποχέτευσης των κοινόχρηστων χώρων 
υγιεινής - πλησίον Αγάλματος Βασιλέως Κωνσταντίνου- εντός του Πεδίου του Άρεως. 
Σε καμία περίπτωση να μην καταλήγουν σε φρεάτια ομβρίων υδάτων.  

6. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφεύγονται κατά την είσοδο και 
έξοδο οχημάτων, ή κατά τη διάρκεια των εργασιών φόρτωσης /εκφόρτωσης ή τυχόν 
άλλων εργασιών, η πρόκληση ζημιών στα δέντρα, πλακόστρωτο, στις μαρμάρινες 
πλάκες ή άλλες υποδομές του Πεδίου Άρεως κλπ. Το Σωματείο θα αναλάβει και θα 
διατηρήσει οιαδήποτε ευθύνη από την πρόκληση ζημιάς σε πράγματα ή πρόσωπα, 
καθώς και την υποχρέωση αποκατάστασης της ζημιάς ή αποζημίωσης σε πρόσωπα.  

7.  Η Περιφέρεια Αττικής δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και θα 
τηρηθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας κι η ισχύουσα νομοθεσία για τις άδειες 
ή τυχόν εγκρίσεις, που απαιτούνται. Πέραν των ανωτέρω, με ευθύνη του Σωματείου 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.   
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8. Η εκδήλωση τελεί υπό την αίρεση εγκρίσεως αυτής από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, 
με ευθύνη του Σωματείου, είναι δε αποκλειστικά υπεύθυνο και εγγυάται την τήρηση 
όλων των σχετικών πολεοδομικών, φορολογικών, υγειονομικών, αστυνομικών, 
πυροσβεστικών, ασφαλιστικών και αγορανομικών διατάξεων και τη λήψη όλων των 
σχετικών αδειών, που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, τόσο από το ίδιο το Σωματείο 
όσο και από όλους τους συμμετέχοντες. Αυτό ισχύει για τα πάντα, 
συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού, των παιχνιδιών κλπ που πρόκειται να 
εγκατασταθούν.  

9. Το Σωματείο εγγυάται την απόλυτη καθαριότητα του παραχωρούμενου χώρου καθώς 
και γύρω από αυτόν σε ακτίνα 100 μέτρων περιμετρικά τόσο κατά την διάρκεια της 
παραμονής της εκεί όσο και κατά την αποχώρησή της καθώς και την πλήρη 
αποκατάσταση του στην προτέρα κατάσταση, στην οποία τον παρέλαβε. Είναι  
υποχρεωμένη να τοποθετήσει και να καθορίσει ικανό αριθμό χημικών τουαλετών (WC) 
με πρόβλεψη τουλάχιστον μιας εξ αυτών για ΑΜΕΑ. Επίσης είναι υποχρεωμένο να 
φυλάσσει και να συντηρεί τους χώρους και τις εγκαταστάσεις τους με δικές του δαπάνες 
και να παρέχει με ευθύνη της την πλήρη προστασία και ασφάλεια των επισκεπτών και 
των απασχολούμενων εργαζομένων. Είναι δε υποχρεωμένο να εξοπλίσει τον 
παραχωρούμενο χώρο με όλα τα μέσα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.  

10. Το Σωματείο θα αναλάβει και θα διατηρήσει οιαδήποτε ευθύνη από την πρόκληση 
ζημίας σε πρόσωπα ή πράγματα, ενώ η Περιφέρεια Αττικής δεν φέρει καμία απολύτως 
ευθύνη για την αιτία αυτή. Πάσης φύσεως (ποινικές και αστικές) ευθύνες έναντι 
οποιουδήποτε προσώπου θα βαρύνουν την Ομοσπονδία.  

11. Η είσοδος των αυτοκινήτων του αιτούντος Σωματείου για την μεταφορά του 
εξοπλισμού, εντός του Πεδίου Άρεως, θα πραγματοποιηθεί κατόπιν χορήγησης ειδικής 
αδείας από την Διεύθυνση Πάρκων και Αλσών σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας 
Πάρκων και Αλσών.  

12. Ρητώς αναφέρεται πως δεν επιτρέπεται οιαδήποτε άλλη χρήση, πέραν της ανωτέρω 
συμφωνηθείσας και ιδιαιτέρως η χρήση του ανωτέρω χώρου για την εξυπηρέτηση 
άλλου σκοπού.  

13. Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του Σωματείου οποιουδήποτε όρου της 
παρούσας απόφασης, η Περιφέρεια Αττικής δύναται να απαιτήσει την άμεση απόδοση 
του ως άνω χώρου, αζημίως για την ίδια, χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω αποζημίωσή 
της. 

14. Κατά την λήξη της παραχωρήσεως, το Σωματείο οφείλει να παραδώσει το χώρο σε 
άριστη κατάσταση καθιστάμενη απολύτως υπεύθυνη για κάθε φθορά προβαίνοντας 
στην άμεση αποκατάσταση αυτής.  

το Σωματείο καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνο για την τήρηση σε κάθε περίπτωση της κείμενης 
νομοθεσίας και των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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