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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 62η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2777/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 7-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, 
σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1030333/2-12-2021 πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 2-12-2021. 
 

Θέμα 27ο  
Λήψη απόφασης σχετικά με την απαλλαγή της μισθώτριας εταιρείας «SPOON & FORK ΜΟΝ. 
ΕΠΕ» από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος μηνός Αυγούστου 2021. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. 
Ασημακοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Έχοντας υπόψη :  
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1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα», και ειδικότερα το άρθρο 3 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών». 

4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) περί «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α/2010) «περί οργανισμού λειτουργίας της Περιφέρειας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018.  

6. Την υπ’ αριθ. 216/2019 (ΑΔΑ: ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής περί εκλογής Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής. 

7. Την υπ’ αριθ. 505186/04-09-2019 (ΑΔΑ: Ψ4Θ67Λ7-52Λ) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής. 

8. Την υπ’ αριθ. 1002357/28-12-2020 (ΑΔΑ: 6Β8Ρ7Λ7-Ε1Τ) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής. 

9. Την υπ’ αριθ. 526516/26-06-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης 
θητείας Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 494/Υ.Ο.Δ.Δ./28-06-2021). 

10. Τις υπ’ αριθ. 301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) και 161/2021 (ΑΔΑ: 9Κ7Κ7Λ7-90Κ) 
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
2021 και της 4ης αναμόρφωσης αυτού αντιστοίχως. 

11. Τις υπ’ αριθ. 112945/30-12-2020 και 147195/19-11-2021 Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με τις οποίες επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων της 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και η 4η αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως 

12. Την από 24/08/2021 επιστολή της μισθώτριας εταιρείας, ‘’Spoon & Fork Service ΜΟΝ. 
ΕΠΕ’’, με την οποία αιτείται την απαλλαγή της από το μηνιαίο μίσθωμα Αυγούστου 2021 για 
το κατάστημα ‘’ΥΑΔΕΣ’’, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή.  

13. Το υπ’ αριθ. 728653/3-9-21 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών προς τη 
Δ/νση Πάρκων & Αλσών, σε συνέχεια της ανωτέρω αίτησης της μισθώτριας.  αν κατά το 
διάστημα αυτό και σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη επικινδυνότητας για πυρκαγιά της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προέκυψαν ημέρες κατά τις οποίες 
ενημερώθηκε ότι μπορούσε να λειτουργήσει. 

14. Το υπ’ αριθ. 793896/24-9-21 έγγραφο της Δ/νσης Πάρκων & Αλσών σύμφωνα με το οποίο: 
“Η Περιφέρεια Αττικής στις 5-8-2021 για λόγους ασφαλείας και περιορισμού του κινδύνου 
πυρκαγιάς προχώρησε με εντολή του Περιφερειάρχη στο κλείσιμο των Πάρκων και Αλσών 
που ανήκουν στην αρμοδιότητα της, όπως αυτό προκύπτει από το Δελτίο Τύπου που 
δημοσιεύτηκε αυθημερόν στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής. Εδώ οφείλουμε να 
επισημάνουμε ότι την επομένη ημέρα 6-8-2021 σημειώθηκε απόπειρα εμπρησμού στο 
Πεδίο Άρεως, ενώ στην χώρα μας είχαν εκδηλωθεί πολλές και ιδιαίτερα καταστρεπτικές 
πυρκαγιές.  

Εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς λόγω των ακραίων και παρατεταμένων 
κλιματολογικών συνθηκών σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό πυρκαγιών που ήταν σε 
εξέλιξη στην χώρα μας , εκδόθηκε η από 5-8-2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ 
¨Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιάς¨. Σύμφωνα με αυτή 
απαγορεύεται η μετακίνηση με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, διέλευση ή παραμονή σε (α) 
περιοχές NATURA, (β) δάση, (γ) εθνικούς δρυμούς, (δ) αισθητικά δάση και (ε) άλση εντός 
οικιστικών ιστών (αρθρ.1). Σύμφωνα δε με το αρθρ. 3, αρμόδιες αρχές για την διαπίστωση 
τυχόν παραβάσεων και την επιβολή διοικητικού προστίμου είναι η Ελληνική και Δημοτική 
Αστυνομία, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, 
υπηρεσίες στις οποίες ο κάθε πολίτης μπορεί να αποταθεί. Επίσης θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι στο πεδίο εφαρμογής των απαγορεύσεων περιλαμβάνονται οι πλατείες, 
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διότι εκεί ο κίνδυνος έναρξης και διάδοσης πυρκαγιάς είναι μικρός. Κατά συνέπεια τυχόν 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πλατείες παρέμειναν ανοικτές από την αρχή της 
εφαρμογής της ΠΝΠ. Δυνάμει της τη άνω Π.Ν.Π εκδόθηκε το υπ. αρ. πρωτ. 672702/9-8-
2021 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών προς τους μισθωτές επιχειρήσεων που 
βρίσκονται εντός πάρκων και αλσών, ενημερώνοντας τους για το κλείσιμο των πάρκων και 
αλσών. Στις 6-8-2021 εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 1019/4/24-α/6-8-2021 ΚΥΑ που καθόριζε 
εξαιρέσεις από τις απαγορεύσεις του άρθρου πρώτου της από 5.8.2021 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου. Η ισχύς αυτής της Π.Ν.Π παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία 
1019/4/24-ε/8-8-2021 (Β΄3661), 1019/4/24-η/12-8-2021 (Β΄3746), 1019/4/24-ιδ/19-8-2021 
(Β΄3877) ΚΥΑ σχεδόν εβδομαδιαία βάση.  

Την 16-8-2021 εκδόθηκε νέα ΚΥΑ (ΦΕΚ 3796/Β)με ισχύ ως την 20 Αυγούστου η 
οποία έθεσε νεότερες εξαιρέσεις ως προς τις απαγορεύσεις που αναφέρονται στο αριθ. 1 
της ΠΝΠ. Αυτή ουδέποτε κοινοποιήθηκε και δεν ήταν σε γνώση μας. Έτσι από  την 17-8-
2021 οι απαγορεύσεις περιορίστηκαν στις περιφερειακές ενότητες των οποίων ο ημερήσιος 
χάρτης επικινδυνότητας για πυρκαγιά, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, φέρει κατ’ ελάχιστο κατηγορία κινδύνου (βαθμίδα 4 -
τέσσερα). 

Από την 17η Αυγούστου μέχρι το τέλος του Αυγούστου μόνο 6 ημέρες  ο δείκτης 
επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς ήταν μικρότερος της κατηγορίας κινδύνου 4, 
σύμφωνα με τους χάρτες πρόβλεψης της Γεν. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 
Συγκεκριμένα ο δείκτης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς ήταν υψηλός (κατηγορία 3) 
την 17η, 18η, 25η , 26η, 28η και 29η Αυγούστου, ημέρες όπου οι θερμοκρασίες ήταν 
υψηλές και κυμαίνονταν από 33 έως 35⁰C, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι την 27η 
Αυγούστου εκδηλώθηκε δεύτερη απόπειρα εμπρησμού στο Πεδίο του Άρεως» 

15. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης Πάρκων & 
Αλσών, τυχόν διαπίστωση οποιασδήποτε σχετικής παράβασης θα έπρεπε εγκαίρως να 
καταγγελθεί στις προβλεπόμενες από το άρθρο 3 της από 5-8-21 ΠΝΠ αρμόδιες αρχές και 
ειδικότερα στην Ελληνική και Δημοτική Αστυνομία, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Συμπληρωματικά κα πάντα σύμφωνα με το 
ανωτέρω έγγραφο διευκρινίζεται ότι οι πλατείες δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής 
των απαγορεύσεων, διότι εκεί ο κίνδυνος έναρξης και διάδοσης πυρκαγιάς είναι μικρός. 
Κατά συνέπεια τυχόν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πλατείες, παρέμειναν 
ανοικτές από την αρχή της εφαρμογής της ΠΝΠ. Τέλος, επισημαίνεται ότι από την 17η 
Αυγούστου μέχρι το τέλος του Αυγούστου μόνο 6 ημέρες ο δείκτης επικινδυνότητας 
εκδήλωσης πυρκαγιάς ήταν μικρότερος της κατηγορίας κινδύνου 4, σύμφωνα με τους 
χάρτες πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στους οποίους, σε κάθε 
περίπτωση, έχει πρόσβαση ο οιοσδήποτε μέσω της σχετικής ιστοσελίδας. Συγκεκριμένα ο 
δείκτης επικινδυνότητας ήταν στην κατηγορία 3, την 17η, 18η, 25η, 26η, 28η και 29η 
Αυγούστου 

16. Το γεγονός ότι η υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για να κρίνει αν ορθώς λειτουργούσαν οι 
λοιπές επιχειρήσεις που βρίσκονταν εντός των Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας 
Περιφέρειας Αττικής ή αν έπρεπε να παραμείνει κλειστή η επιχείρηση SPOON & FORK 
ΜΟΝ. ΕΠΕ 

17. Την έρευνα που πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία με τη Δ/νση Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής και το από 25-10-21 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Λογιστικής 
Διαχείρισης & Τήρησης Διπλογραφικού με το οποίο προωθήθηκε μήνυμα της ΣΟΛ Α.Ε., 
κατόπιν σχετικού ερωτήματος της υπηρεσίας μας, ότι δεν υφίσταται απόφαση της ΑΑΔΕ για 
μείωση ενοικίων μηνός Αυγούστου 2021 

18. Την εισήγηση της υπηρεσίας μας στην Οικονομική Επιτροπή (Συνεδρίαση της 2-11-21) για 
τη λήψη σχετικής απόφασης και το γεγονός ότι η συζήτηση αναβλήθηκε με την επισήμανση 
να σταλεί έγγραφο προς τη Νομική Υπηρεσία για το αν νομίμως η υπηρεσία μας δύναται να 
απαλλάξει τη μισθώτρια από τη σχετική υποχρέωση 

19. Το υπ’ αριθ. 945364/09-11-21 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τη Νομική Υπηρεσία με το 
ανωτέρω σχετικό ερώτημα 

20. Το υπ’ αριθ. 1017345/30-11-21 έγγραφο του Νομικού Γραφείου Π.Ε. Κεντρικού, Νοτίου, 
Βορείου και Δυτικού Τομέα Αθηνών με το οποίο η υπηρεσία μας συντάσσεται  
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Κατόπιν των ανωτέρω: 
 
                                              Εισηγούμαστε: 

Tη λήψη απόφασης σχετικά με την απαλλαγή ή μη της μισθώτριας εταιρείας «SPOON & FORK 
ΜΟΝ. ΕΠΕ» από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος μηνός Αυγούστου 2021. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Την απομείωση του μισθώματος μηνός Αυγούστου 2021 της εταιρείας "SPOON & FORK 
ΜΟΝ.ΕΠΕ ", λόγω ισχύος της από 05/08/2021 Π.Ν.Π. "'Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του 
κινδύνου πυρκαγιών" (Α' 138), όπως αυτή παρατάθηκε με τις σχετικές Κ.Υ.Α και όπως οι περιοχές 
εφαρμογής της περιορίστηκαν με την υπό στοιχεία 1019/4/24 - ια΄/16-08-2021 (Β΄ 3796) Κ.Υ.Α., 
κατά 21 ημέρες και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 05/08/2021 έως και 16/08/2021 
(ήτοι 12 ημέρες) και από 17/08/2021 έως και 31/08/2021 πλην των ημερών 17η, 18η, 25η, 26η, 
28η και 29η Αυγούστου  2021 (ήτοι 9 ημέρες). 

. 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος 

κα. Λογοθέτη Αικατερίνη  απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος  και Μεθυμάκη Άννα  

απέχουν από την ψηφοφορία. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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