
1 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙΛΑΣ ΚΑΖΟΥΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΊΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

                   

Άρθρο 1 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να θέσει το πλαίσιο των κανόνων  

σχετικά με την δυνατότητα παραχώρησης χώρων της Βίλας Καζούλη, 

ιδιοκτησίας του Ν.Π.Δ.Δ. με  την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο» και στην οποία 

στεγάζονται και λειτουργούν οι υπηρεσίες του, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

καθώς και την σχετική διαδικασία για την διενέργεια εκδηλώσεων και τη 

δυνατότητα επισκεψιμότητας του χώρου,  κατ’ εφαρμογή των αρχών της 

διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης. 

Η παραχώρηση αφορά προεχόντως  την διενέργεια εκδηλώσεων, οι οποίες είναι 

συναφείς με τους σκοπούς και τις δράσεις του Πρασίνου Ταμείου, όπως αυτές 

αναφέρονται στον Καταστατικό του Νόμο (ν. 3889/2010). 

 

Άρθρο 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Αντικείμενο παραχώρησης αποτελούν, κατόπιν εξέτασης σχετικού αιτήματος: 

α) η αίθουσα εκδηλώσεων στον κάτω όροφο του κτιρίου με το σχετικό φουαγιέ. 

Στο φουαγιέ υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας catering (αποκλειστικής ευθύνης 

του διοργανωτή), 

β) ο περιβάλλων χώρος του κτιρίου-κήπος, 

γ) το φουαγιέ που βρίσκεται στην κεντρική είσοδο. 

Επίσης, η Βίλα Καζούλη και ο περιβάλλων χώρος αυτής  μπορεί να διατεθεί για 

επίσκεψη-περιήγηση κατόπιν συνεννόησης. 

Δυνατότητα χρήσης του υπόγειου πάρκινγκ της Βίλας Καζούλη υπάρχει μόνο σε 

περίπτωση που ο διοργανωτής της εκδήλωσης θα αναλάβει την επίβλεψη του 

πάρκινγκ, διαθέτοντας δικό του προσωπικό ασφαλείας από την έναρξη της 

εκδήλωσης έως τη λήξη της. 
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Άρθρο 3 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

1. Ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

events@prasinotameio.gr, συμπληρωμένη αίτηση με υπογραφή και σφραγίδα 

για παραχώρηση του χώρου το αργότερο 30 ημέρες πριν την επιθυμητή 

ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης. Το έντυπο της αίτησης, καθώς και 

σχέδιο συμφωνητικού παραχώρησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του 

Πράσινου Ταμείου στον σύνδεσμο www.prasinotameio.gr. 

2. Το αίτημα εξετάζεται από τον Αρμόδιο Επικοινωνίας του Πράσινου Ταμείου, 

σε συνεργασία με τον Διευθυντή, ως προς τη συμβατότητα της αιτούμενης 

εκδήλωσης με τους σκοπούς και τις δράσεις του Πράσινου Ταμείου και ως προς 

τη διαθεσιμότητα των χώρων, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 

4 του παρόντος. Το Πράσινο Ταμείο δύναται να απαντήσει στο αίτημα εντός 

μιας εβδομάδας από την υποβολή του. Εφόσον το αίτημα εγκριθεί, 

ενημερώνεται ο αιτών, ώστε να γίνει η σχετική συνεννόηση για τις πρακτικές 

λεπτομέρειες που αφορούν στη διοργάνωση της εκδήλωσης και να διαμορφωθεί 

το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης. Το τελικό συμφωνητικό 

υπογράφεται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εκδήλωσης 

μεταξύ του νομίμου εκπροσώπου του Πράσινου Ταμείου και του φορέα της 

εκδήλωσης. 

3. Στα πλαίσια ελέγχου κάθε υποβληθείσας αίτησης εξετάζεται, επίσης, κατά 

πόσον ο χώρος θα παραχωρηθεί δωρεάν ή έναντι ανταλλάγματος, το οποίο θα 

αντιστοιχεί αποκλειστικά και μόνο σε κάλυψη λειτουργικών εξόδων του 

Πράσινου Ταμείου ανάλογα με το είδος και τον φορέα της εκδήλωσης. Κατ’ 

εφαρμογή των αρχών της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της ίσης 

μεταχείρισης, δεν είναι επιτρεπτή η παραχώρηση χώρων έναντι ανταλλάγματος 

σε φορείς που είναι δυνητικοί δικαιούχοι χρηματοδοτικών προγραμμάτων του 

Πράσινου Ταμείου. 

Σε περίπτωση παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος, το ποσό αυτό, το οποίο 

δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας θα καταβάλλεται στο Πράσινο Ταμείο υπό 

μορφή δωρεάς, είναι το ακόλουθο: 

α) για την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων στον κάτω όροφο του 

κτιρίου με το σχετικό φουαγιέ ποσό 300 Ευρώ. 
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β) για την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων στον κάτω όροφο του 

κτιρίου σε συνδυασμό με τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου-κήπου, ποσό 500 

Ευρώ.  

γ) για το φουαγιέ της κεντρικής εισόδου μόνον, ποσό 100 Ευρώ.  

4. Σε περίπτωση μη αποδοχής του σχετικού αιτήματος, ο αιτών λαμβάνει 

πλήρως αιτιολογημένη απάντηση. 

5. Στην περίπτωση θεσμοθετημένου φορέα θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο 

Ταμείο με την υπογραφή του συμφωνητικού τα άτομα που είναι υπεύθυνα για 

τη διοργάνωση της εκδήλωσης. Στην περίπτωση μη θεσμοθετημένου φορέα θα 

πρέπει να υποβληθούν με το συμφωνητικό αναλυτικά στοιχεία τριών (3) 

τουλάχιστον ατόμων από την ομάδα που διοργανώνει την εκδήλωση. 

6. Μετά την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, ο Αρμόδιος Επικοινωνίας του 

Πράσινου Ταμείου ελέγχει αν τηρήθηκαν οι όροι της συμφωνίας από τον 

διοργανωτή της εκδήλωσης. Στην περίπτωση ζημιών ή άλλων διαπιστωθέντων 

προβλημάτων προβαίνει στην καταγραφή τους και στην αποστολή σχετικού 

εγγράφου στον διοργανωτή/υπεύθυνο της εκδήλωσης, ώστε ο φορέας της 

εκδήλωσης να μεριμνήσει για όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς 

αποκατάσταση των ζημιών εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη του σχετικού 

εγγράφου. Σε περίπτωση μη λήψης των απαραίτητων μέτρων αποκατάστασης 

το Πράσινο Ταμείο προβαίνει σε όλες τις νόμιμες δικαστικές και εξώδικες 

ενέργειες προκειμένου να υποχρεωθεί ο φορέας της εκδήλωσης να 

αποκαταστήσει τη ζημία. 

7. Στο Πράσινο Ταμείο τηρείται σχετικό αρχείο απολογισμού για τις 

πραγματοποιηθείσες εκδηλώσεις. Σε περίπτωση διαπίστωσης προβλημάτων 

(πρόκληση ζημιών, μη τήρηση όρων του ιδ. Συμφωνητικού, κλπ), το γεγονός 

αυτό λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέταση μελλοντικών αιτημάτων που 

υποβάλλει ο ίδιος φορέας. 

 

Άρθρο 4 

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

1. Το θέμα της εκδήλωσης που πρόκειται να διοργανωθεί, θα πρέπει να κρίνεται 

συμβατό με τους σκοπούς και τις δράσεις του Πράσινου Ταμείου που 

συνίστανται στην ανάπτυξη, προώθηση και εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
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πολιτικής της Χώρας και στην εν γένει προστασία του περιβάλλοντος και στην 

προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, θα πρέπει να εξετάζεται η 

συμβατότητα της κάθε εκδήλωσης με το χαρακτήρα του κτιρίου ως 

διατηρητέου και την αναγκαιότητα διασφάλισης της προστασίας του. 

2. Ο φορέας της εκδήλωσης υποχρεούται να διαθέτει για την υποδοχή του 

κοινού και την επίβλεψη της εκδήλωσης στους χώρους της Βίλας Καζούλη 2 έως 

5 άτομα αναλόγως του μεγέθους και των αναγκών της εκδήλωσης, τα στοιχεία 

των οποίων θα γνωστοποιούνται στον Αρμόδιο Επικοινωνίας του Πράσινου 

Ταμείου. 

3. Οι χώροι της Βίλας Καζούλη που έχουν παραχωρηθεί στον διοργανωτή για 

χρήση θα επιστρέφονται στη διοίκηση του Πράσινου Ταμείου το αργότερο μέχρι 

τη συμφωνηθείσα ώρα λήξης της εκδήλωσης. Η αποκατάσταση του χώρου από 

τον φορέα της εκδήλωσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός μίας ώρας από 

τη λήξη της εκδήλωσης. 

4. Το Πράσινο Ταμείο δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα ή ελλείψεις 

των χώρων που παραχωρεί προς χρήση, ούτε για απώλειες, βλάβες ή φθορές 

υλικών που εισάγονται στους παραχωρηθέντες χώρους. Ζητήματα που 

σχετίζονται με τυχόν πρόκληση ατυχημάτων κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων 

αποτελούν αντικείμενο σύμβασης αστικής ευθύνης.  

 

Άρθρο 5 

Πλαίσιο επισκέψεων από σχολικές ομάδες 

Υπάρχει η δυνατότητα ξενάγησης-επισκεψιμότητας του κτιρίου της Βίλας 

Καζούλη από τάξεις παιδιών ηλικίας 11 ετών και άνω κατόπιν υποβολής 

σχετικής αίτησης που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου. 

Προϋπόθεση για την επίσκεψη είναι να παρίστανται τουλάχιστον δύο συνοδοί 

ανά τάξη, τα ονόματα και τα στοιχεία των οποίων θα αναγράφονται στην 

αίτηση, και οι οποίοι θα έχουν την πλήρη ευθύνη και εποπτεία των ανηλίκων, 

όσο αυτοί βρίσκονται στους χώρους του Πράσινου Ταμείου. 

Η δυνατότητα επίσκεψης από σχολεία καθίσταται δυνατή, εφόσον υπάρχει σε 

ισχύ σύμβαση αστικής ευθύνης. 
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Άρθρο 6 

Περιορισμοί – Απαγορεύσεις 

Ο Αρμόδιος Επικοινωνίας του Πράσινο Ταμείου δικαιούται να ελέγχει 

οποτεδήποτε την τήρηση των συμφωνηθέντων. Η παραχώρηση χρήσης 

συνοδεύεται από τις ακόλουθες απαγορεύσεις: 

Απαγορεύεται 

α) Η χρήση χώρων που δεν έχουν διατεθεί, 

β) Η μεταβολή της διαρρύθμισης των χώρων άνευ αδείας, 

γ) Η χρήση για λόγους διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στην 

αίτηση και το υπογραφέν συμφωνητικό παραχώρησης, 

δ) Η επικόλληση αφισών ή αυτοκόλλητων και η ανάρτηση ή στερέωση 

αντικειμένων με καρφιά σε οποιονδήποτε χώρο, 

ε) Η τοποθέτηση διαφημίσεων, 

στ) Η περαιτέρω παραχώρηση των διατιθεμένων χώρων (ολική ή μερική) ή η 

δωρεάν διάθεση σε τρίτους. 

 

Άρθρο 7 

Τελικές διατάξεις 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου έχει δικαίωμα να τροποποιεί 

τον Κανονισμό, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Οι σχετικές τροποποιήσεις θα 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου. 

Από την υπογραφή του συμφωνητικού παραχώρησης τεκμαίρεται 

ανεπιφύλακτη αποδοχή του Κανονισμού από τον ενδιαφερόμενο, που είναι 

υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτόν, 

καθώς και τις υποδείξεις του Πράσινου Ταμείου. 

Για τις διαφορές μεταξύ του Πράσινου Ταμείου και του φορέα της εκδήλωσης 

και κάθε τρίτου, οι οποίες αναφύονται από θέματα που αφορούν τον παρόντα 

Κανονισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. 

Ο παρών Κανονισμός ισχύει από την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του 

Πράσινου Ταμείου.  

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 


