
 1 

                  
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 19η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 940/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-04-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 94720 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 03-04-2019. 

 
Θέμα 18ο  

Συζήτηση και Λήψη Απόφασης επί του από 29-03-2019 αιτήματος της εταιρείας «SPOON & FORK 
SERVICE ΜΟΝ. ΕΠΕ» - μισθώτριας του καταστήματος «ΥΑΔΕΣ» στο Αττικό Άλσος.  
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος  

 Νερούτσου Μαρία  

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

 Σαπουνά Αγγελική  

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Τζίβα Αιμιλία 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στην κα Μουρτζανού, η οποία ενημερώνει τα 
μέλη της για τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το από 19/11/2018 Ιδιωτικό Συμφωνητικό η Περιφέρεια Αττικής εκμισθώνει στην  εταιρεία 
«SPOON & FORK ΜΟΝ. ΕΠΕ» το κατάστημα (αναψυκτήριο) με την ονομασία «ΥΑΔΕΣ» εντός του 
Αττικού Άλσους, αποτελούμενο από ισόγειο 144,75τ.μ., υπόγειο 64,45τ.μ., στεγασμένο υπαίθριο 
χώρο 176τ.μ. όπως φαίνεται στο συνοδεύον την υπ΄αρ. 444/1997 πολεοδομική άδεια 
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σχεδιάγραμμα των μηχανικών Π. Πικιώνη & Α. Δόβα, καθώς και υπαίθριο χώρο για 
τραπεζοκαθίσματα εκτάσεως 1040τ.μ. ως αυτός εμφαίνεται στο σκιαγραφημένο τμήμα του 
συνημμένου σκαριφήματος και βοηθητικούς ημικυκλικούς χώρους αποθήκες, περιστύλιο και W.C., 
εκτάσεως 397τ.μ.   

Σύμφωνα με το άρθρο 6.6 του ανωτέρω συμφωνητικού: «Μόνον με τη σύμφωνη γνώμη της 
Περιφέρειας Αττικής και κατόπιν λήψεως όλων των αναγκαίων Αδειών (από τις αρμόδιες 
πολεοδομικές αρχές), επιτρέπεται να γίνουν πρόσθετες κατασκευές στο μίσθιο. Οποιαδήποτε 
προσθήκη, βελτίωση ή διαρρύθμιση του μισθίου θα παραμείνει μετά, την με οποιοδήποτε τρόπο, 
επερχόμενη λύση ή λήξη της μίσθωσης, προς όφελος του μισθίου, χωρίς κανένα δικαίωμα της 
μισθώτριας για αφαίρεση ή αποζημίωση, δικαιουμένης πάντως της Περιφέρειας Αττικής να αξιώσει 
την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση με δαπάνες της μισθώτριας. Τυχόν 
παραβίαση του ανωτέρω εδαφίου από πλευράς της μισθώτριας παρέχει το δικαίωμα στην 
Περιφέρεια Αττικής να κηρύξει τη μισθώτρια έκπτωτη». 

Επίσης, το  άρθρο 6.7 αναφέρει ότι: «Όλες οι τυχόν εργασίες επί του μισθίου θα εκτελούνται 
κατόπιν λήψεως των απαιτούμενων κατά περίπτωση αδειών και κατά τρόπο σύμφωνο με τις οικείες 
πολεοδομικές, αστυνομικές, υγειονομικές, πυροσβεστικές, ασφαλιστικές και λοιπές διατάξεις, 
λαμβανομένων υπ’όψιν των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή ευθυνόμενου αποκλειστικά 
της μισθώτριας έναντι όλων για κάθε είδους μη σύννομη πράξη ή παράλειψη»  
-Στην από 29/3/2019 Επιστολή του, ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «SPOON & FORK 
SERVICE ΜΟΝ. ΕΠΕ» κος Ιωάννης Τζιβουζίδης αναφέρει τα εξής:  
«Βάσει του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης στις 19 Νοεμβρίου 2018 μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και εταιρείας Spoon & Fork Service ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, όπου εκμισθώθηκε επ΄ονόματι 
της εταιρίας μου η εκμετάλλευση του καταστήματος «Υάδες» στην Α΄Περιοχή του Αττικού Άλσους 
του Δήμου Αθηναίων, παρακαλούμε όπως μου χορηγήσετε την έγκριση για:  
Α) την τακτοποίηση των Ημιυπαίθριων Χώρων του εν λόγω μισθωμένου ακινήτου που μετρούν στο 
Συντελεστή Δόμησης χωρίς να συνεπάγεται αύξηση του εμβαδόν του αναψυκτηρίου σύμφωνα με το 
από 17/11/1999 πρακτικό της Βουλής των Ελλήνων του κοινοβουλευτικού ελέγχου, από το 
υφιστάμενο κινητό σπαστό φράγμα υαλοστασίων ασφαλείας (φυσαρμόνικα). Την παρούσα έγκριση 
την αιτούμαι προκειμένου να μπορέσω να πάρω την απαιτούμενη άδεια από την Αρμόδια 
Πολεοδομική Αρχή άδεια τακτοποίησης, η οποία ζητά την συναίνεση του ιδιοκτήτη και για την 
έκδοση άδειας λειτουργίας του καταστήματος από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία.  
Β) Την έγκριση ενίσχυσης και ανακαίνισης υφιστάμενων κατασκευών σκίασης στο εν λόγω 
μισθωμένο ακίνητο για την ευχάριστη διαμονή των πολιτών οι οποίοι επισκέπτονται το χώρο κατά 
τη διάρκεια της ημέρας».  

Κατόπιν των ανωτέρω, τα οποία επισυνάπτονται 
Εισηγούμαστε 

Τη συζήτηση και λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή επί του από 29-03-2019 
αιτήματος της εταιρείας με την  επωνυμία «SPOON & FORK SERVICE ΜΟΝ. ΕΠΕ»  μισθώτριας 
του καταστήματος «ΥΑΔΕΣ» στο Αττικό Άλσος.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Συναινεί με το από 29-03-2019 αίτημα της εταιρείας με την  επωνυμία «SPOON & FORK SERVICE 
ΜΟΝ. ΕΠΕ»  μισθώτριας του καταστήματος «ΥΑΔΕΣ» στο Αττικό Άλσος, και ειδικότερα: 
 
Α) για την τακτοποίηση των Ημιυπαίθριων Χώρων του εν λόγω μισθωμένου ακινήτου που μετρούν 
στο Συντελεστή Δόμησης χωρίς να συνεπάγεται αύξηση του εμβαδόν του αναψυκτηρίου σύμφωνα 
με το από 17/11/1999 πρακτικό της Βουλής των Ελλήνων του κοινοβουλευτικού ελέγχου, από το 
υφιστάμενο κινητό σπαστό φράγμα υαλοστασίων ασφαλείας (φυσαρμόνικα) και 
 
Β) για την έγκριση ενίσχυσης και ανακαίνισης υφιστάμενων κατασκευών σκίασης στο εν λόγω 
μισθωμένο ακίνητο για την ευχάριστη διαμονή των πολιτών οι οποίοι επισκέπτονται το χώρο κατά 
τη διάρκεια της ημέρας 
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Τα ανωτέρω ισχύουν μόνον υπό την προϋπόθεση ότι θα εκδοθούν όλες οι κατά Νόμο 
απαιτούμενες άδειες, περιλαμβανομένων αυτών από την Πολεοδομία και το Δασαρχείο, με μέριμνα 
και δαπάνες του Μισθωτή. Όλες οι δαπάνες εργασιών θα βαρύνουν τον μισθωτή. Η Περιφέρεια 
Αττικής ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη έκδοσης των ανωτέρω αδειών και ο μισθωτής 
ουδεμία απαίτηση έχει από την Περιφέρεια Αττικής σε περίπτωση μη έκδοσης αυτών.  
  
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία  
Λεβέντη Αγγελική  
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