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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 66η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2974/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 28-12-2021, 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: 1106014/23-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 23-12-2021. 
 

Θέμα 41ο  
Διενέργεια (εξ αναβολής) φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας (Β’ Φάση - μειοδοσία) για 
τη μίσθωση ακινήτου, με σκοπό τη στέγαση της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Καραμάνος Χρήστος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) 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. Μουρτζανού η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Η υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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2. Την με αριθμό 37419/13479/11-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση – επικαιροποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11-5-2018).  

3. Την με αριθμό 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ 688/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./3-9-2019) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής: Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων σε συνδυασμό με τις υπ’ αριθμ. 624277/31-8-2020 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 699/1-9-2020), 1002357/28-12-2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 1077/29-12-2020), 526516/26-6-
2021 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 494/28-6-2021) και 864073/14-10-2021 (ΦΕΚ 4832/Β’/19-10-2021) όμοιες περί 
παράτασης θητείας των Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής. 

4. Την με αριθμό 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ 4258/Β’/20-11-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής: Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 (ΦΕΚ 179/1996 τεύχος Α’): Καθορισμός προϋποθέσεων, 
τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, 
τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. 

6. Την με αριθμό 4/Α.Π. 5930/15-4-1997 Ερμηνευτική εγκύκλιο για το ΠΔ 242/1996 του 
Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

7. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί Μίσθωσης πράγματος (ΑΚ 574 επ.). 

8. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

9. Την υπ΄ αριθ. 2030/2020 (ΑΔΑ: 61ΔΨ7Λ7-Ν2Η) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με 
την οποία, μεταξύ άλλων, κηρύχθηκε άγονη η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη 
στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, η οποία 
διεξήχθη με τους όρους της με αρ. Πρωτ. 29090/11-5-2020 Διακήρυξης, διότι το προσφερόμενο 
ακίνητο δεν κρίθηκε κατάλληλο προς μίσθωση για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης 
Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής βάσει του από 25-9-2020 Πρακτικού της Επιτροπής 
Καταλληλότητας (αρ. 13 του Π.Δ. 242/1996) και  αποφασίστηκε η δ ι ε ν έ ρ γ ε ι α  ν έ α ς  
μ ε ι ο δ ο τ ι κ ή ς  δ η μ ο π ρ α σ ί α ς  με αλλαγή των όρων της διακήρυξης και η δημοσίευση 
Περιληπτικής Διακήρυξης στις εφημερίδες Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών και Ναυτεμπορική. 

10. Την υπ’ α/α 538 και αρ. πρωτ. 3446/03-01-2020 ( ΑΔΑ:Ω7997Λ7-ΤΝ5) Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης  για την κάλυψη δαπάνης καταβολής  μισθωμάτων κτιρίων. 

11. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 886747/16-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων με θέμα 
«Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών & κτιριολογικού προγράμματος για τη στέγαση της Διεύθυνσης 
Λαϊκών Αγορών.  

12. Την υπ’ αριθμ. 2609/1-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΦΔ7Λ7-ΥΗΗ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία καθορίστηκαν κατ’ άρθρο (σύνολο άρθρων 9) οι 
όροι Διακήρυξης για τη διενέργεια φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας με σκοπό τη 
μίσθωση ακινήτου προς στέγαση της ως άνω οργανικής μονάδας.  

13.  Την με αρ. πρωτ. 963667/14-12-2020 (ΑΔΑ: 6Β0Ι7Λ7-7ΝΩ) Διακήρυξη της Οικονομικής 
Επιτροπής για τη διεξαγωγή φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας με σκοπό τη 
μίσθωση ακινήτου προς στέγαση της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής και την 
ταυτάριθμη Περιληπτική Διακήρυξη, η οποία δημοσιεύτηκε κατά τα νόμιμα.  

14. Τις εμπρόθεσμες με αρ. πρωτ. (α) 8259/05-01-2021 και (β) 7950/01-01-2021 αιτήσεις-
προσφορές αντιστοίχως των εταιρειών: (α) Α. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΠΟΛΥΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ και (β) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣ. ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ,  με τις οποίες 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον και υπέβαλαν φάκελο προσφοράς ακινήτου. 

15. Το με αρ. πρωτ. 10218/07-01-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο 
διαβιβάσθηκαν οι ως άνω αιτήσεις – προσφορές στην Επιτροπή Καταλληλότητας – Παραλαβής – 
Παράδοσης Μισθωμένων Κτιρίων – Αγοράς Ακινήτων αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής (του 
αρθρ. 13 του Π.Δ. 242/1996), προκειμένου να ελέγξει τους φακέλους προσφοράς και μετά από 
επιτόπια έρευνα, να κρίνει την καταλληλότητα των προσφερθέντων ακινήτων και εάν αυτά 
πληρούν τους όρους της οικείας διακήρυξης, 

16. Το από 18-3-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας Περιφέρειας Αττικής (άρ. 13, 
ΠΔ 242/1996), όπως αυτό υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 22-3-2021 (αρ. εισερχ.: 
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226269/22-3-2021), σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή, αφού μελέτησε τα στοιχεία των φακέλων 
προσφοράς, που υπέβαλλαν οι δύο ως άνω εταιρείες και κατόπιν επιτόπιου ελέγχου των 
προσφερθέντων προς μίσθωση χώρων (α) επί της Λ. Αθηνών 70 & Σερρών 81 – Αθήνα, 
ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣ. ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ και (β) επί 
της συμβολής των οδών Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου – Αθήνα, ιδιοκτησίας της εταιρείας 
με την επωνυμία Α. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΥΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ κ α τ α λ ή γ ε ι  
σ ε  δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ι ς  κ α ι  π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς  (όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο 
Πρακτικό) και κ α λ ε ί  ( α )  τ η ν  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  ν α  α π ο φ α ν θ ε ί  εάν το γεγονός 
ότι οι προσφερόμενοι προς μίσθωση χώροι επί της συμβολής των οδών Χαριλάου Τρικούπη 51 & 
Βαλτετσίου – Αθήνα, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία Α. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΥΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ υπολείπονται κατά 6 τ.μ. από τις προδιαγραφές που τέθηκαν με 
τη οικεία Διακήρυξη (άρ. 1.4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 963667/14-12-2020 Διακήρυξης) αποτελεί 
ήσσονος σημασίας θέμα ή λόγο απόρριψης του προσφερθέντος ως άνω ακινήτου και (β) τ ο υ ς  
π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ ε ς  να προσκομίσουν τα ζητούμενα έγγραφα εντός ενός (1) μηνός από την 
κοινοποίηση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

17. Την υπ’ αριθμ. 882/20-4-2021 (ΑΔΑ: ΩΜ8Μ7Λ7-ΦΞΘ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το αμέσως ανωτέρω από 18-3-2021 Πρακτικό της Επιτροπής 
Καταλληλότητας. 

18. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 344629/29-4-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 
με το οποίο κοινοποιήθηκε στους ως άνω προσφέροντες το από 18-3-2021 Πρακτικό της 
Επιτροπής Καταλληλότητας και η εγκριτική υπ’ αρ. 882/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
και ζητήθηκε από αυτούς να προσκομίσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, υποβληθέντα με τα 
υπ’ αριθμ. 404039/21-5-2021 και 415768/25-5-2021 αιτήματα και διαβιβασθέντα προς την 
Επιτροπή καταλληλότητας με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 420287/26-5-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών.  

19. Το από 22-6-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας Περιφέρειας Αττικής (άρ. 13, 
ΠΔ 242/1996), όπως αυτό υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 24-6-2021 (αρ. εισερχ.: 
520575/24-6-2021 ), σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή, αφού μελέτησε τα στοιχεία των φακέλων 
προσφοράς, που υπέβαλλαν οι δύο ως άνω εταιρείες σε συνδυασμό με τις διαπιστώσεις του από 
18-3-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας, συντάσσει φύλλο παρατηρήσεων και 
καταλήγει (α) κ ρ ί ν ο ν τ α ς  το ακίνητο επί της Λ. Αθηνών 70 & Σερρών 81 – Αθήνα, ιδιοκτησίας 
της εταιρείας με την επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣ. ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ κ α τ ά λ λ η λ ο  
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της οικείας Διακήρυξης και (β) κ α λ ώ ν τ α ς  την έτερη 
προσφέρουσα εταιρεία με την επωνυμία Α. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΠΟΛΥΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ όπως καταθέσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής πρόταση διαρρύθμισης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
Διακήρυξης.  

20. Την υπ’ αριθμ. 1409/29-6-2021 (ΑΔΑ: 9ΟΟ37Λ7-9ΙΚ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 
με την οποία εγκρίθηκε το αμέσως ανωτέρω από 22-6-2021 Πρακτικό της Επιτροπής 
Καταλληλότητας. 

21. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 576921/9-7-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, με 
το οποίο κοινοποιήθηκε προς τις ανωτέρω προσφέρουσες εταιρείες το από 22-6-2021 ως άνω 
Πρακτικό και η εγκριτική αυτού Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και κλήθηκε η εταιρεία με την 
επωνυμία Α. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΥΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ όπως καταθέσει, 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση, πρόταση διαρρύθμισης με βάση τις 
προδιαγραφές της οικείας διακήρυξης. 

22. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 604277/19-7-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το σε αυτό 
συνημμένο απαντητικό έγγραφο/πρόταση και Πίνακα εμβαδομετρικών στοιχείων των 
προσφερθέντων προς μίσθωση χώρων, τα οποία υπέβαλε προς την υπηρεσία μας η  Α. 
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ–ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΥΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ.  

23. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 610255/20-7-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 
με το οποίο διαβιβάστηκαν τα ανωτέρω υποβληθέντα προς την Επιτροπή Καταλληλότητας (άρ. 13, 
ΠΔ 242/1996), προκειμένου να αξιολογήσει αυτά και αποφανθεί περί της καταλληλότητας ή μη του 
ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία Α. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ–ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΠΟΛΥΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ, επί της συμβολής των οδών Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου – Αθήνα.  

24. Το από 23-7-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας Περιφέρειας Αττικής (άρ. 13, 
ΠΔ 242/1996), όπως αυτό υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 26-7-2021 (αρ. εισερχ.: 

ΑΔΑ: Ψ6ΑΝ7Λ7-9ΤΠ



 

 4 

628807/26-7-2021), σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας με 
την επωνυμία Α. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΥΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ως ακατάλληλης 
λόγω μη υποβολής πρότασης διαρρύθμισης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διακήρυξης. 

25. Την υπ’ αριθμ. 2741/30-11-2021 (ΑΔΑ: 99ΕΑ7Λ7-ΝΓ1 ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 
με την οποία εγκρίθηκε το αμέσως ανωτέρω από 23-7-2021 Πρακτικό της Επιτροπής 
Καταλληλότητας και καθορίστηκε ημερομηνία διενέργειας φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας (Β’ 
Φάση – Μειοδοσία) με συμμετοχή της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣ. ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, της 
οποίας το ακίνητο κρίθηκε κατάλληλο με το από 22-6-2021 όμοιο Πρακτικό της Επιτροπής 
Καταλληλότητας. 

26. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1034669/3-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, με 
το οποίο η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣ. ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ κλήθηκε να συμμετάσχει σε 
φανερή μειοδοτική δημοπρασία στις 7-12-2021, προσκομίζοντας σφραγισμένο φάκελο οικονομικής 
προσφοράς.  

27. Το από 6-12-2021 (υπ’ αρ. πρωτ. 1042069/7-12-2021) αίτημα της ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣ. 
ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ περί αναβολής της δημοπρασίας σε ημερομηνία μετά τις 17-12-2021 για 
τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό. 

28. Την υπ’ αρ. 2783/7-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΧΦ7Λ7-ΗΣΟ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με 
την οποία αναβάλλεται η προγραμματισμένη για τις 7-12-2021 φανερή μειοδοτική δημοπρασία για 
τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών. 

29. Την υπ’ αρ. 2882/21-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΨΜ97Λ7-Π2Μ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με 
την οποία ορίστηκε η Τρίτη, 28-12-2021 και ώρα: 12:00, ως νέα ημερομηνία για τη διενέργεια 
φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας (Β’ Φάση) με συμμετοχή της εταιρείας 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣ. ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ και σκοπό τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση της 
Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής (Διακήρυξη υπ’ αρ. πρωτ. 963667/14-12-2020).  

30. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1100595/22-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 
με το οποίο η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣ. ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ κλήθηκε να συμμετάσχει σε 
φανερή μειοδοτική δημοπρασία στις 28-12-2021, προσκομίζοντας σφραγισμένο φάκελο 
οικονομικής προσφοράς. 
 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
1. Τη διενέργεια (εξ αναβολής) φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας/ 
διαπραγμάτευσης (Β’ Φάση – μειοδοσία) με τη συμμετέχουσα εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣ. 
ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ -ιδιοκτήτρια του υπό μίσθωση προσφερθέντος ακινήτου με σκοπό τη 
στέγαση της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής (Διακήρυξη υπ’ αρ. πρωτ. 
963667/14-12-2020 -ΑΔΑ: 6Β0Ι7Λ7-7ΝΩ) επί της συμβολής των οδών Λ. Αθηνών 70 & Σερρών 81 
– Αθήνα - για το ύψος του μηνιαίου μισθώματος και την ανάδειξη μειοδότη. 
2. Τη συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας επ’ ονόματι του μειοδότη, εφόσον το επιτευχθέν μίσθωμα κριθεί συμφέρον για την 
Περιφέρεια. 
 
…………………………………………………………………… 
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής παραλαμβάνει τη σφραγισμένη Οικονομική 
Προσφορά που κατέθεσε ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος (σχετ. η από 27-12-2021 Υπεύθυνη 
Δήλωση-Εξουσιοδότηση με κωδικό Yk14VbFVihPPxGI6QMz10w) της συμμετέχουσας στη 
δημοπρασία εταιρείας με την επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣ. ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, 
αποσφραγίζει αυτή, ανακοινώνει στα μέλη της Οικονομικής το προσφερθέν ως μηνιαίο μίσθωμα 
για το υπό μίσθωση ακίνητο που ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων € (17.000,00 €) και 
καλεί τα μέλη σε διαλογική συζήτηση και αξιολόγηση της προσφοράς. 
 
Λαμβάνοντας το λόγο το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης σε 
θέματα Λαϊκών Αγορών, κ. Μελάς, πληροφορεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι κατά την 
επιτόπια επίσκεψη και έλεγχο καταλληλότητας του προσφερθέντος ως άνω ακινήτου ομού μετά 
των μελών της αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας διαπιστώθηκε ότι στο αυτό πολυώροφο 
κτήριο επί της συμβολής των οδών Λ. Αθηνών 70 & Σερρών 81, ιδιοκτησίας της μειοδότριας 
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εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣ. ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, διατίθενται επίσης προς μίσθωση και οι 
όροφοι 4ος και 5ος, οι οποίοι εκτιμάται ότι ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες της υπό 
στέγαση Διεύθυνσης και ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο να επανέλθει η συμμετέχουσα εταιρεία υποβάλλοντας νέα πρόταση ακινήτου και 
σχετικό φάκελο προσφοράς, πάντοτε εντός των πλαισίων και των όρων που τέθηκαν με την υπ’ 
αρ. πρωτ. 963667/14-12-2020 (ΑΔΑ: 6Β0Ι7Λ7-7ΝΩ) Διακήρυξη, την καταλληλότητα του οποίου 
ακινήτου θα κρίνει η αρμόδια Επιτροπή.   
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 
1. Καλεί την συμμετέχουσα εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣ. ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ όπως εντός 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας επανέλθει με νέα πρόταση μίσθιων χώρων 
στο αυτό πολυώροφο κτήριο επί της συμβολής των οδών Λ. Αθηνών 70 & Σερρών 81 – Αθήνα, 
καταθέτοντας επικαιροποιημένο φάκελο προσφοράς, συμφώνως προς τους όρους της υπ’ αρ. 
πρωτ. 963667/14-12-2020 (ΑΔΑ: 6Β0Ι7Λ7-7ΝΩ) Διακήρυξης. 
 
2. Παρέχει εντολή προς την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 13, ΠΔ 242/1996 όπως 
επανεξετάσει την κατατεθείσα ως άνω προσφορά και κρίνει την καταλληλότητα του ακινήτου.  

 

 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το αναπληρωματικό 

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

απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη απέχει από την 

ψηφοφορία. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Χρονοπούλου Νίκη 
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