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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 52η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2203/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 4-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 941795/29-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 29-9-2022. 
 

Θέμα 43ο  
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 19-9-2022 επιστολής-αίτησης της εταιρείας  
«ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» μισθώτριας α)του κτιρίου «ΑΛΣΟΣ» και του 
περιβάλλοντος χώρου αυτού και β)της καφετέριας – Κυλικείου πρώην «Γαρδένια», στο Πεδίον του 
Άρεως, για παράταση της ισχύουσας σύμβασης μίσθωσης. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) 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 συνεδρίαση 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 τα παρακάτω: 
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1. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί 
Αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-10-2010/τ.Α’), «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Τις διατάξεις της υπ. αρ.: 37419/13479/08-05-18 Απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β’ 1661/11-05-2018) «‘Έγκριση της 121/2018 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 
4. Την με αριθμό 499022/02.09.2019  απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών  και Προέδρου  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 688/ Υ.Ο.Δ.Δ./03.09.2019), σε συνδυασμό με την υπ’ αρίθμ. 
809239/26.08.2022 ( ΦΕΚ 764/Υ.Ο.Δ.Δ./26.08.2022 ) απόφαση Περιφερειάρχη περί παράτασης 
της θητείας των Αντιπεριφερειαρχών μέχρι τις 30.09.2022. 
5. Την με αρ. πρωτ. 457959/1-7-2020 (Β' 2763) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση 
και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει. 
6. Την με αριθμό 499022/02-09-2019 (ΦΕΚ 688/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
7. Την με αρ. πρωτ. 457959/01-07-2020 (Β΄ 2763) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει. 
8. Την με αριθ. 23612/11-01-2022 (ΦΕΚ 9/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./12-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής: Ορισμός  Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, σε συνδυασμό με 
την με αριθμ. 809239/26.08.2022 ( ΦΕΚ 764/Υ.Ο.Δ.Δ./26.08.2022 ) απόφαση Περιφερειάρχη περί 
παράτασης της θητείας του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής μέχρι τις 30.09.2022.  

9. 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. 
10. Την με αρ. εισερχ. πρωτ. 893343/19-9-2022 Επιστολή – Αίτημα της εταιρίας «ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ 
ΗΛΙΑΣ ΜΟΝ ΙΚΕ» με την οποία ζητά: «….. να προχωρήσουμε άμεσα  στην επέκταση της 
Μίσθωσης κατά δέκα (10) έτη, όπως ακριβώς προβλέπεται στο άρθρο 3 του μεταξύ μας Ιδιωτικού 
Συμφωνητικού.» 
11. Τα από 22/5/2018 και 30/11/2018 ιδιωτικά συμφωνητικά εκμίσθωσης ακινήτων μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ι.Κ.Ε.» εκμισθώθηκε το κτήριο «ΑΛΣΟΣ», ο περιβάλλοντας χώρος αυτού και η καφετέρια-κυλικείο 
«ΓΑΡΔΕΝΙΑ» στο Πεδίον του Άρεως. 
12. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του αρχικού συμφωνητικού, που αφορά τη διάρκεια της μίσθωσης, 
ορίζεται: «Η μίσθωση θα είναι δεκαπενταετής (15ετής) και θα αρχίζει από τη μέρα του πρωτοκόλλου 
παράδοσης και παραλαβής. Το μίσθιο είναι ελεύθερο για άμεση παράδοση μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Η μίσθωση δύναται να παρατείνεται για 
10 έτη μετά από κοινή συμφωνία των δυο συμβαλλομένων μερών. Στην περίπτωση αυτή το 
μίσθωμα θα είναι ίσο με το αρχικό όπως αυτό έχει προσαυξηθεί πλέον κατά ποσοστό 5%». 
13. Το από 20-6-2018 πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής μισθίου από την Περιφέρεια Αττικής 
στη μισθώτρια εταιρεία. 
14. Το γεγονός ότι η δεκαπενταετής διάρκεια λήγει την 19-6-2033. 
15. Το με αρ. πρωτ. 896411/20-9-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας προς το Γραφείο Νομοθετικού 
Συντονισμού και Δικαστικών υποθέσεων Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νοτίου & Δυτικού Τομέα 
Αθηνών, με το οποίο ζητήσαμε γνωμοδότηση σχετικά με τη δυνατότητα παράτασης της διάρκειας 
της μίσθωσης για δέκα (10) επιπλέον έτη πριν τη λήξη της αρχικής δεκαπενταετούς διάρκειας και 
τη διαδικασία που πρόκειται να ακολουθηθεί. 
16. Το με αρ. 902170/21-9-2022 έγγραφο του Γραφείου με το οποίο μας διαβιβάστηκε η με αρ. 
πρωτ. 896412/21-9-2022 γνωμοδότηση, σύμφωνα με την οποία: «Επομένως, η άποψη της 
Νομικής Υπηρεσίας είναι ότι δύναται να ενεργοποιηθεί άμεσα ο όρος της ισχύουσας σύμβασης 
μίσθωσης για δεκαετή παράταση αυτής, σύμφωνα με το κατατεθέν αίτημα της αντισυμβαλλόμενης 
εταιρείας, αφού προηγηθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως αρμόδιου οργάνου, που θα 

ΑΔΑ: 9ΒΚΤ7Λ7-0ΤΡ



3 

αποδέχεται το αίτημα και ακολούθως, υπογραφεί το σχετικό τροποποιητικό συμφωνητικό μίσθωσης. 
Το ετήσιο καταβαλλόμενο μίσθωμα των δέκα ετών της παράτασης, θα είναι αυτό που ορίζει το 
αρχικό συμφωνητικό μίσθωσης, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί ποσοτικά τότε, υπολογίζοντας τις 
ωριμάνσεις που θα έχουν συντελεστεί με την πάροδο των ετών ή όποιες άλλες μεταβολές 
προκύψουν μέχρι τότε». 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
1. Τη συζήτηση και λήψη απόφασης για την άμεση ενεργοποίηση του όρου του άρθρου 3 της 
ισχύουσας από 22/5/2018  Σύμβασης μίσθωσης για δεκαετή (10ετή) παράταση της μίσθωσης, 
κατόπιν της από 19-9-2022 Επιστολής – Αιτήματος της εταιρίας «ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝ 
ΙΚΕ»  
2. Την υπογραφή τροποποιητικού συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής 
και του εκπροσώπου της εταιρίας «ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝ ΙΚΕ» για την 10ετή παράταση της 
μίσθωσης  (μετά τη λήξη της αρχικής 15ετίας που λήγει στις 19-6-2033) και έως την 19-6-2043. 
 
Η παρούσα παράταση ενεργοποιείται αποκλειστικά βάσει του Π.Δ. 242/96, της με αρ. 243373/8-
12-2017 (ΑΔΑ: 61ΣΜ7Λ7-1ΧΠ) Διακήρυξης και των εν ισχύ υπογεγραμμένων συμφωνητικών 
μίσθωσης και όχι λοιπών διατάξεων που αφορούν εν γένει τις εμπορικές μισθώσεις ακινήτων. 
Κατά τα λοιπά θα ισχύουν όλοι οι όροι των ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

1. Την άμεση ενεργοποίηση του όρου του άρθρου 3 της ισχύουσας από 22/5/2018  Σύμβασης 
μίσθωσης για δεκαετή (10ετή) παράταση της μίσθωσης, κατόπιν της από 19-9-2022 
Επιστολής – Αιτήματος της εταιρίας «ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝ ΙΚΕ»  

2. Την υπογραφή τροποποιητικού συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής 
και του εκπροσώπου της εταιρίας «ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝ ΙΚΕ» για την 10ετή 
παράταση της μίσθωσης  (μετά τη λήξη της αρχικής 15ετίας που λήγει στις 19-6-2033) και 
έως την 19-6-2043. 

 
Η παρούσα παράταση ενεργοποιείται αποκλειστικά βάσει του Π.Δ. 242/96, της με αρ. 243373/8-
12-2017 (ΑΔΑ: 61ΣΜ7Λ7-1ΧΠ) Διακήρυξης και των εν ισχύ υπογεγραμμένων συμφωνητικών 
μίσθωσης και όχι λοιπών διατάξεων που αφορούν εν γένει τις εμπορικές μισθώσεις ακινήτων. 
Κατά τα λοιπά θα ισχύουν όλοι οι όροι των ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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