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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 40η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2171/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-08-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 465831 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του Προέδρου της που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 13-08-2019. 
 

Θέμα 42ο  
Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής πρώην μισθωτή του καταστήματος στην Πλατεία Πρωτομαγιάς 
στο Πεδίον του Άρεως.  
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
  Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα 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 ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την  
υπ’ αριθμ πρωτ: 470421/19-08-2019 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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1. Το από 23-2-2010 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μίσθωσης του καταστήματος που βρίσκεται στην 
Πλατεία Πρωτομαγιάς στο Πεδίο του Άρεως και λειτουργούσε παλαιότερα ως αναψυκτήριο 
με την ονομασία «ΔΕΛΕΑΡ» και σήμερα καφετέρια «ΑΛΣΟΣ» μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και της μισθώτριας εταιρείας «ΚΕΝΤΙΣΤΟΣ ΧΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» διάρκειας δέκα (10) 
ετών, αρχής γενομένης από 23-2-2010 και λήξης 22-2-2020.  

2. Την υπ’ αρ. 2730/2-10-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΓΧΑ7Λ7-Σ7Ω), 
που αφορά το αίτημα του ενοικιαστή της καφετέριας στην Πλ. Πρωτομαγιάς, Ευάγγελου 
Κεντιστού, με την οποία ομόφωνα αποφασίστηκε: « Α)Η ενεργοποίηση της διαδικασίας 
έξωσης του ενοικιαστή από το μίσθιο καταστήματος (καφετέρια) που βρίσκεται στην Πλατεία 
Πρωτομαγιάς στο Πεδίον του Άρεως, κου Κεντιστού. Β)Η άμεση προκήρυξη διαγωνισμού 
για την εκμίσθωση του ανωτέρω καταστήματος, προκειμένου να μην υπάρξει χρονικό κενό 
στη λειτουργία του χώρου».  

3. Την υπ’ αρ. 3248/6-11-2018 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ψ4ΧΧ7Λ7-Ρ3Τ) με την οποία 
αποφασίστηκε η χορήγηση προθεσμίας έως 20-12-2018, προκειμένου να εκκενωθεί ο 
χώρος από το μισθωτή, κατόπιν αιτήματός του για οικειοθελή αποχώρηση και μη 
ενεργοποίηση της διαδικασίας έξωσης. 

4. Την υπ’ αρ. 46/22-1-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΨEO7Λ7-ΣK3) με 
την οποία αποφασίστηκε η ανανέωση του χρόνου εκκένωσης του μισθωμένου χώρου – 
καφετέριας στην Πλ. Πρωτομαγιάς στο Πεδίο του Άρεως, από τον κ. Ευάγγελο Κεντιστό, 
έως την παράδοσή του σε νέο μισθωτή.  

5. Την υπ’ αριθ. 2860/2018 (ΑΔΑ: 6ΠΛ07Λ7-ΛΡΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία αποφασίστηκε  η εκμίσθωση του καταστήματος (καφετέρια) που βρίσκεται στην 
πλατεία Πρωτομαγιάς πλησίον του Πεδίου του Άρεως  για δεκαπέντε (15) χρόνια και 
εγκρίθηκαν οι όροι της δημόσιας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας (αρ. 
διακήρυξης 203654/18-10-2018 με ΑΔΑ: Ω5ΩΙ7Λ7-7ΓΓ)   

6. Την υπ΄αριθ. 3192/2018 ( ΑΔΑ 7ΤΩΩ7Λ7-ΑΗΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία αποφασίστηκε η κήρυξη της δημοπρασίας ως άγονης και  η επαναπροκήρυξή της  
με τροποποιημένους όρους (αρ. διακήρυξης 213728/31-10-2018 με ΑΔΑ: 6ΜΙΑ7Λ7-2ΧΠ)   

7. Την υπ΄αριθ. 3341/2018 ( ΑΔΑ 7ΑΒΧ7Λ7-8ΥΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία αποφασίστηκε η κήρυξη της δημοπρασίας ως άγονης και η επαναπροκήρυξή της  
με τροποποιημένους όρους (αρ. διακήρυξης 227728/15-11-2018 με ΑΔΑ: ΨΑ887Λ7-ΔΛ3)  

8. Την υπ΄αριθ.  3520/27-11-2018 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΞΥΒ7Λ7-ΘΙ9) της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία αποφασίστηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος της  
δημοπρασίας για την εκμίσθωση του μισθίου, στην εταιρία «TORNERO EE- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»  

9. Το από 24-1-2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό εκμίσθωσης του καταστήματος που βρίσκεται στην 
πλατεία Πρωτομαγιάς πλησίον του Πεδίου του Άρεως 

10. Το από 19-2-2019 πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας – παραλαβής – παράδοσης 
μισθωμένων κτιρίων – αγοράς ακινήτων αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής με θέμα: 
«Παραλαβή του καταστήματος που βρίσκεται στην πλατεία Πρωτομαγιάς πλησίον του 
Πεδίου του Άρεως», με το οποίο παρελήφθη το κατάστημα από τον μέχρι πρότεινος 
εκμισθωτή κ. Ευάγγελο Κεντιστό. 

11. Το από 19-2-2019 πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας – παραλαβής – παράδοσης 
μισθωμένων κτιρίων – αγοράς ακινήτων αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής με θέμα: 
«Παράδοση του καταστήματος που βρίσκεται στην πλατεία Πρωτομαγιάς πλησίον του 
Πεδίου του Άρεως», με το οποίο παραδόθηκε το κατάστημα στην νέα μισθώτρια εταιρεία 
«ΤΟΡΝΕΡΟ Ε.Ε.»  

12. Τις διατάξεις των παρ. 16 και 17 του ανωτέρω από 23-2-2010 ιδιωτικού συμφωνητικού: «16. 
Σ περίπτωση κατά την οποία εγκαταλειφθούν οι εκμισθούμενοι χώροι από τον μισθωτή πριν 
τη λήξη της δεκαετίας, θα οφείλονται και θα καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά όλα τα 
μέχρι τη  λήξη της δεκαετίας μισθώματα, παράλληλα δε θα εκπίπτει η κατατεθείσα στη Ν.Α. 
Αθηνών – Πειραιώς εγγύηση καλής εκτέλεσης. 17. Αν ο μισθωτής καθυστερήσει να 
καταβάλει το μηνιαίο μίσθωμα ή καθυστερήσει την καταβολή και εξόφληση των τυχόν τελών 
κατάληψης χώρου και τελών τραπεζοκαθισμάτων γα τα Άλση ή παραβεί ολικά ή μερικά 
οποιαδήποτε από τους όρους που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση μισθώσεως 
και οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, θα συνεπάγεται: α. Τη λύση της σύμβασης και την 
έκπτωση του μισθωτή από κάθε δικαίωμα από τη σύμβαση και την αποβολή του από το 
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μίσθιο κατά τη διαδικασία των άρθρων 647-662 του Κ.Π.Δ. β. Την κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης υπέρ της Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς, ως εύλογης και ρητά συμφωνηθείσας 
ποινικής ρήτρας.» 

13. Αντίγραφο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ 
ποσού 12.240,00€ υπέρ της ατομικής επιχείρησης ΚΕΝΤΙΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ. 

14. Το με αρ. πρωτ.. 469800/19-8-2019 έγγραφο του Τμήματος Παρακολούθησης Εσόδων και 
Δαπανών, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε.Κ.Τ., με το οποίο μας ενημερώνει ότι η 
συνολική οφειλή του πρώην ενοικιαστή της καφετέριας «ΑΛΣΟΣ» στην Πλατεία 
Πρωτομαγιάς κ. Ευάγγελου Κεντιστού (πλην των ήδη βεβαιωμένων οφειλών του με 
χρηματικό κατάλογο στην εφορία) ανέρχεται στο ποσό των 179.208,79€. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την εξέταση από την Επιτροπή σας και τη λήψη Απόφασης σχετικά με τα αναφερόμενα στις παρ. 
16 και 17 του ανωτέρω συμφωνητικού μίσθωσης της καφετέριας στην Πλατεία Πρωτομαγιάς 
πλησίον του Πεδίου του Άρεως.   
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπόψη  
α) ότι το ακίνητο έχει ενοικιασθεί από το νέο ενοικιαστή χωρίς να μεσολαβήσει διάστημα κατά το 

οποίο να έμεινε κενός χωρίς να ενοικιαστή 
β) το σύνολο των οφειλών του Ευάγγελου Κεντιστού έως 19/02/2019, που έληξε η μίσθωση, έχει 

βεβαιωθεί στην Εφορία. 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
 

Την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος 
ΑΕ ποσού 12.240,00€ και την είσπραξή της από την Περιφέρεια Αττικής έναντι των οφειλόμενων 
μισθωμάτων ή την ακύρωση τμήματος του ποσού που έχει βεβαιωθεί στη ΔΥΟ σε βάρος του 
Ευάγγελου Κεντιστού. 

 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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