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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 63 538 
  213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 6η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 274/2020 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-02-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 88226 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
31-01-2020. 
 

Θέμα 49ο 
Διενέργεια δημόσιας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής επαναληπτικής δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση ακινήτου - καταστήματος της Περιφέρειας Αττικής εντός του Αττικού Άλσους, στη Βόρεια 
πλευρά – περιοχή Β’. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Καλογήρου Φανή – Χριστίνα  

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος  
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Τουριστικής Ανώνυμης 
Εταιρείας, Εκμεταλλεύσεις Αναψυκτηρίων – Εστιατορίων «ΜΟΥΡΙΑ», κα Ελένη – Ευγενία 
Κολοτούρου. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 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 της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω:  
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1. Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 50/2020 (ΑΔΑ: 6ΠΘΥ7Λ7-7Τ7) Απόφασή της (1) ενέκρινε 
την εκμίσθωση, κατόπιν διεξαγωγής πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας, του 
ακινήτου-καταστήματος (εστίασης), που βρίσκεται εντός του ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ – ΒΟΡΕΙΑ 
ΠΛΕΥΡΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β’, γνωστό με το διακριτικό τίτλο ZEPPELIN από την παλαιότερη επωνυμία 
της λειτουργούσας σε αυτό επιχείρησης, αποτελούμενο από: ισόγειο κτήριο εμβαδού 150,00 τ.μ.., 
υπόγειο (με υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν. 3843/2010), συνολικού εμβαδού 249,56 τ.μ., ανοιχτές 
στεγασμένες κεραμοσκεπείς βεράντες περιμετρικά του ισογείου (με υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν. 
του Ν. 3843/2010), εμβαδού 233,00 τ.μ., πέργκολες Α (401,42 τ.μ.), Β (18,55 τ.μ.), Γ (55,25 τ.μ.) 
και Δ (64,10 τ.μ.) στον περιβάλλοντα χώρου του μισθίου, συνολικού εμβαδού 539,32 τ.μ., όπως 
εμφαίνονται στο συνημμένο στην διακήρυξη από Ιανουαρίου 2019 τοπογραφικό διάγραμμα σε 
κλίμακα 1: 200 (2) τη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, άρ.  4, ΠΔ 242/96, 
Περιληπτικής Διακήρυξης σε δύο (2) εφημερίδες των Αθηνών, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη 
δυνατή δημοσιότητα, η ευρεία ενημέρωση των ενδιαφερομένων και η ανάπτυξη του συναγωνισμού 
και συγκεκριμένα στις: (α) Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και (β) ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ και 
(3) καθόρισε κατ’ άρθρο (σύνολο άρθρων 23) τους όρους Διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιας 
πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας με σκοπό την εκμίσθωση του ανωτέρω 
περιγραφόμενου ακινήτου-καταστήματος. 

2. Δυνάμει της ανωτέρω απόφασης εκδόθηκε η αριθμ. Πρωτ. 36817/16-1-2020 Διακήρυξη, Περίληψη 
της οποίας με αριθμό πρωτοκόλλου 36871/16-1-2020 (ΑΔΑ: 6Ν5Ν7Λ7-Τ9Λ) δημοσιεύτηκε κατά τα 
νόμιμα.  

3. Η διεξαγωγή της πλειοδοτικής δημοπρασίας προσδιορίστηκε για τις 28-1-2020. Ωστόσο δεν 
εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και δεν υποβλήθηκε φάκελος δικαιολογητικών από κάποιο υποψήφιο 
μισθωτή. 

4. Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμό 223/28-1-2020 (ΑΔΑ: 624Ρ7Λ7-92Ω) Απόφασή της (1) 
κήρυξε άγονη τη φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία (2) ενέκρινε την επανάληψη της 
δημοπρασίας, κατά τις διατάξεις της παρ. 1, άρ. 6, ΠΔ 242/1996 με μείωση κατά 30% της τιμής 
εκκίνησης (μηνιαίο μίσθωμα) που είχε καθορίσει με την αριθμ. 50/2020 προηγούμενη απόφασή 
της, ήτοι στο ποσό των δεκαεννιά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (19.600,00 €) με αντίστοιχη μείωση 
της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στη δημοπρασία στο ποσό των 23.520,00 €, διατηρουμένων 
των λοιπών όρων της αρ. πρωτ. 36817/16-1-2020 Διακήρυξης και (3) ενέκρινε τη δημοσίευση 
περιληπτικής διακήρυξης της επαναληπτικής δημοπρασίας σε δύο (2) εφημερίδες των Αθηνών.  

5. Δυνάμει της αμέσως ανωτέρω απόφασης εκδόθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 79012/29-1-2020 
(ΑΔΑ: 6ΜΤΡ7Λ7-ΟΧΖ) περιληπτική διακήρυξη -αναφερόμενη στους όρους της αρχικής με αρ. 
πρωτ. 36817/16-1-2020 Διακήρυξης με μειωμένη τιμή εκκίνηση της δημοπρασίας και ανάλογη 
μείωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής- η οποία δημοσιεύτηκε κατά τα νόμιμα και ορίστηκε 
ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας η Τετάρτη 5-2-2020 και από ώρα 12:00 έως 13:00. 

      
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω: 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Τη διενέργεια φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής επαναληπτικής δημοπρασίας,  σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΠΔ 242/96 και τους όρους της εν λόγω διακήρυξης, για την εκμίσθωση του ακινήτου-
καταστήματος, που βρίσκεται εντός του ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ – ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β’, με τιμή 
εκκίνησης το ποσό των δεκαεννιά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (19.600,00 €), διατηρουμένων των λοιπών 
όρων της αρ. πρωτ. 36817/16-1-2020 Διακήρυξης και σκοπό την ανάδειξη πλειοδότη.  
 

---------------------------------- 
Εμπρόθεσμα κατατέθηκε στη Γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ένας φάκελος προσφοράς 
από την κα Ελένη – Ευγενία Κολοτούρου, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Τουριστικής 
Ανώνυμης Εταιρείας, Εκμεταλλεύσεις Αναψυκτηρίων «ΜΟΥΡΙΑ»,,  ο οποίος διαβιβάστηκε με το υπ’ 
αριθμ. πρωτ 101606/5-2-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών στην ευρισκόμενη σε 
συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπή, ελέχθηκε η πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, μονογραφήσαν όλα τα δικαιολογητικά της συμμετέχουσας εταιρείας, 
προκειμένου να  αξιολογηθούν για να συνεχιστεί η διαδικασία της πλειοδοσίας. 
 
                                                              ---------------------------------- 
Διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος της συμμετέχουσας Τουριστικής Ανώνυμης Εταιρείας, Εκμεταλλεύσεις 
Αναψυκτηρίων  «ΜΟΥΡΙΑ» είναι πλήρης και σύμφωνος με τις διατάξεις της Διακήρυξης 

Α)                                   Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
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ομόφωνα αποφασίζει 
 

τη διενέργεια της δημόσιας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 
ακινήτου-καταστήματος, που βρίσκεται εντός του ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ – ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ 
Β’. 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους συμμετέχοντες στην προφορική 
δημοπρασία για την εκμίσθωση του ακινήτου-καταστήματος, που βρίσκεται εντός του ΑΤΤΙΚΟΥ 
ΑΛΣΟΥΣ – ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β’, με τιμή εκκίνησης το ποσό των δεκαεννιά χιλιάδων 
εξακοσίων ευρώ (19.600,00 €), ως μηνιαίο μίσθωμα, βάσει της επαναληπτικής διακήρυξης . 
 
Η συμμετέχουσα Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία, Εκμεταλλεύσεις Αναψυκτηρίων  «ΜΟΥΡΙΑ» 
δηλώνει την προσφορά της σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 
 

Συμμετέχουσα στη πλειοδοσία εταιρεία Προσφορά μηνιαίου μισθώματος σε ευρώ 

«ΜΟΥΡΙΑ»                          19.650,00€  

 
Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή προτείνει στην  εταιρεία «ΜΟΥΡΙΑ» το μηνιαίο μίσθωμα να 
οριστεί στο ποσό  των 19.700€.   
Η εταιρεία «ΜΟΥΡΙΑ» συμφώνησε με την πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής και  το  μηνιαίο 
μίσθωμα ορίστηκε στο ποσό  των δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (19.700€).   
 
Κατόπιν, η κα Ελένη – Ευγενία Κολοτούρου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας 
«ΜΟΥΡΙΑ» δηλώθηκε και ως εγγυήτρια (καταθέτοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά). 
 
Β)                                                                    Στη συνέχεια 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
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 του ακινήτου-καταστήματος, που βρίσκεται εντός του ΑΤΤΙΚΟΥ 
ΑΛΣΟΥΣ – ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β’ στην Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία, 
Εκμεταλλεύσεις Αναψυκτηρίων «ΜΟΥΡΙΑ» με μηνιαίο μίσθωμα δέκα εννέα χιλιάδες επτακόσια 
ευρώ (19.700€) πλέον χαρτοσήμου 3,6%.. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 
«Χρόνος και τρόπος καταβολής του μισθώματος» της διακήρυξης. 

 
Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, από την Πρόεδρο και 
Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας «ΜΟΥΡΙΑ» ως πλειοδότρια και την εγγυήτρια κα Ελένη – Ευγενία 
Κολοτούρου. 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Καλογήρου Φανή – Χριστίνα  
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος  
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