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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 10η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 397/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-02-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 34513 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 15-02-2018. 

Θέμα 5ο  
Εξέταση της από 15-2-2018 ένστασης του κ. Δημητρίου Μανωλάκη κατά της υπ αρ 272/2018 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία 
 Τσούπρα Ιωάννα 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρά. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Μανωλάκης Δημήτριος και ο εξουσιοδοτημένος δικηγόρος της 
εταιρείας: «ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», κ. Μαστρογιάννης. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την αποχώρηση του κ. Κ. Καράμπελα και δίνει το λόγο στην κα. 
Μουρτζανού, η οποία ενημερώνει για τα εξής:   
 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

- Με την υπ’ αριθ. 3188/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε: 1) η 
εκμίσθωση του κτιρίου με την επωνυμία «ΑΛΣΟΣ» και της καφετέριας-κυλικείου (πρώην 
αναψυκτήριου-περιπτέρου «Γαρδένια»), της Περιφέρειας Αττικής στην περιοχή Πεδίου Άρεως 
για δεκαπέντε (15) χρόνια, 2) η έγκριση των όρων του σχεδίου διακήρυξης δημόσιας 
πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την άνω εκμίσθωση και 3) η 
διενέργεια της δημόσιας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας των ανωτέρω 
κτιρίων  στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, στον 6ο όροφο, Αίθουσα 
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Περιφερειακών Επιτροπών στις 21-12-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 12.00 και ώρα 
λήξης 14.00 μμ  

- Με την υπ’ αριθ. 3450/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε: 1) η κήρυξη 
της υπ’ αριθμ. 243373/8-12-2017 (ΑΔΑ:61ΣΜ7Λ7-1ΧΠ) δημόσιας πλειοδοτικής, φανερής και 
προφορικής δημοπρασίας ως άγονης, καθώς δεν εμφανίστηκε κανένας πλειοδότης, 2) Η 
επαναπροκήρυξη της δημοπρασίας με τροποποίηση των όρων, 3) Η διενέργεια της δημόσιας 
πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας των ανωτέρω κτιρίων στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, στον 6ο όροφο, Αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών 
στις 17-01-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 12.00 και ώρα λήξης 14.00 μμ 

- Με την υπ’ αριθ. 85/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε: 1) η κήρυξη 
της υπ’ αριθ. 256064/3-1-2018 (ΑΔΑ:Ω3597Λ7-ΝΒΕ) δημόσιας πλειοδοτικής, φανερής και 
προφορικής δημοπρασίας ως άγονης, καθώς δεν εμφανίστηκε κανένας πλειοδότης, 2) Η 
επαναπροκήρυξη της δημοπρασίας με τροποποίηση των όρων, 3) Τη διενέργεια της δημόσιας 
πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας των ανωτέρω κτιρίων στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, στον 6ο όροφο, Αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών 
στις 01-02-2018 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 12.00 και ώρα λήξης 14.00 μμ. 

- Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 183/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατατέθηκε 
εμπρόθεσμα ένας φάκελος προσφοράς, δεν προσκομίστηκε όμως το δικαιολογητικό της παρ. 
3.3.1. της διακήρυξης που αφορούσε «Περιγραφή της επένδυσης, την οποία προτίθεται να 
αναπτύξει κάθε συμμετέχων, η οποία θα πρέπει να αφορά, επί ποινή αποκλεισμού, όλους τους 
προς εκμίσθωση χώρους» και αποφάσισε ομόφωνα: 1)Την επανάληψη της υπ’ αριθ. 
14220/19-1-2018 (ΑΔΑ:6ΝΜΕ7Λ7-ΚΒΨ) δημόσιας πλειοδοτικής φανερής και προφορικής 
δημοπρασίας με τους ίδιους όρους, 2) Τη διενέργεια της δημόσιας πλειοδοτικής, φανερής και 
προφορικής δημοπρασίας των ανωτέρω κτιρίων στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, Λ. 
Συγγρού 15-17, στον 6ο όροφο, Αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών στις 07-02-2018 ημέρα 
Τετάρτη με ώρα έναρξης 12.00 και ώρα λήξης 14.00 μμ., 3) Τη δημοσίευση της περίληψης της 
Διακήρυξης σε (4) τέσσερις εφημερίδες: 1. Γενική Δημοπρασιών, 2. Ηχώ των Δημοπρασιών, 3. 
Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών και 4. Ναυτεμπορική. 

- Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 272/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: 
Α) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα για την υπ’ αρ. πρωτ. 23971/1-2-2018 Επαναληπτική Δημόσια 
Πλειοδοτική, Φανερή και Προφορική Δημοπρασία, τρεις φάκελοι προσφοράς από τους κ.κ. 
Δημήτριο Μανωλάκη, Ιωάννη Τσακουμάκο της εταιρείας «LA BEL URBAN CLUBBING 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «LA 
BEL URBAN CLUBBING» και Ηλία Μαροσούλη, της εταιρείας «ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με ΔΤ «ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ Δικαιωμάτων, Θεαμάτων και Εμπορίου 
ΜΟΝ Ι.Κ.Ε.». 
Β) Κατά πλειοψηφία αποφάσισε:  
“1. την απόρριψη της προσφοράς του συμμετέχοντα Δημήτριου Μανωλάκη, λόγω μη 

προσκόμισης πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 3 παρ. 
3.3.4 της Διακήρυξης), δικαιολογητικό για το οποίο η Διακήρυξη δεν προβλέπει την 
υποκατάσταση από Υπεύθυνη Δήλωση. 

2. τη συνέχιση της διαδικασίας με τις εταιρείες «LA BEL URBAN CLUBBING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και «ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» καθώς οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής είναι πλήρεις 
και σύμφωνοι με τους όρους της Διακήρυξης.  

3. τη διενέργεια δημόσιας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση: α) του κτιρίου με την επωνυμία «ΑΛΣΟΣ» και β) της καφετέριας-κυλικείου 
(πρώην αναψυκτήριου-περιπτέρου «Γαρδένια») με τις εταιρείες «LA BEL URBAN 
CLUBBING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και 
«ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»” 

Γ) Μετά το πέρας της δημοπρασίας κατά πλειοψηφία αποφάσισε: 
“1. Κρίνει συμφέρον για την Περιφέρεια Αττικής το επιτευχθέν μίσθωμα. 
2. Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της διαδικασίας. 
3. Ανακηρύττει πλειοδότη και κατακυρώνει το αποτέλεσμα της πλειοδοτικής, φανερής και 

προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση α) του κτιρίου με την επωνυμία «ΑΛΣΟΣ» και 
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β) της καφετέριας-κυλικείου (πρώην αναψυκτήριου-περιπτέρου «Γαρδένια»), στο Πεδίον του 
Άρεως στην εταιρεία «ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με μηνιαίο μίσθωμα 
3.650€ (τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα 
στην παρ. 4.2. «Τιμή εκκινήσεως και τρόπος καταβολής του μισθώματος» της διακήρυξης.”| 

- Με το αριθ. πρωτ. 30229/12-2-2018 έγγραφό μας, κοινοποιήθηκε στους προσφέροντες η υπ’ 
αριθ. 272/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

- Με τις από 7-2-2018 και 16-2-2018 αιτήσεις, ο συμμετέχοντας Δημήτριος Μανωλάκης, ζήτησε 
και έλαβε δια της δικηγόρου του αντίγραφα των φακέλων προσφοράς των ανθυποψηφίων, που 
συμμετείχαν στην δημοπρασία.  

- Με το υπ’ αρ. πρωτ. 34326/16-2-2018 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής διαβιβάστηκε στην 
Υπηρεσία μας η από 15-2-2018 ένσταση του κ. Δημητρίου Μανωλάκη κατά: 
Α) της υπ’ αριθ. 272/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής  
Β) κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας, ή άλλου θεσμοθετημένου οργάνου ή της Αναθέτουσας Αρχής. 

- Με το αριθ. πρωτ. οικ.: 35339/16-2-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας κλήθηκε να παραστεί 
στην σημερινή συνεδρίαση ο ενιστάμενος, κ. Μανωλάκης Δημήτριος. 

- Με το αριθ. πρωτ. οικ. 36266/20-2-2018 έγγραφό μας, ενημερώθηκαν οι ανθυποψήφιοι στην 
δημοπρασία που διεξήγαγε η Περιφέρεια Αττικής για την ένσταση του συμμετέχοντα κ. 
Δημητρίου Μανωλάκη και κλήθηκαν στην σημερινή συνεδρίαση.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την εξέταση της Ένστασης από την επιτροπή σας και τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την αναβολή του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
 
 
 
 Το τακτικό μέλος της Ο.Ε κα Αδαμοπούλου Αικατερίνη δηλώνει ότι απέχει από την ψηφοφορία 

με την εξής αιτιολογία: «Το 5ο θέμα πρέπει να αναβληθεί διότι κατ’ αρχήν η εισήγηση ήρθε 10 
λεπτά πριν την συνεδρίαση. Επίσης συμπληρωματική ένσταση με αριθ. Πρωτ. 36835/21-2-18 
δηλαδή σημερινή, μας εδόθη στις 10:30 π.μ. χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ούτε στα εκτός ημερησίας 
διατάξεως θέματα. Μετά τα ανωτέρω και επειδή το θέμα πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε με 
γνωμοδότηση από το νομικό τμήμα της Περιφέρειας, συμφωνώ με την πρόταση του κυρίου 
Καράμπελα για την αναβολή του θέματος. Επειδή ο πρόεδρος συνεχίζει όμως την διαδικασία απέχω 
της ψηφοφορίας». 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτρης 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
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