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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 27η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1380/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 95417 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
17-05-2018. 

Θέμα 45ο  
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του από 14-5-2018 αιτήματος της εταιρείας «ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ 
ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Δημάκος Δημήτρης 

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρά. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Ηλίας Μαροσούλης. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, 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: 

- Tην υπ’ αριθμ. 23971/1-2-2018 (ΑΔΑ: 7ΖΡ27Λ7-60Ψ) επαναληπτική δημόσια πλειοδοτική, 
φανερή και προφορική δημοπρασία, για την εκμίσθωση α) του κτιρίου με την επωνυμία 
«ΑΛΣΟΣ» και β) της καφετέριας-κυλικείου (πρώην αναψυκτήριου-περιπτέρου «Γαρδένια») στο 
Πεδίο του Άρεως 

- Την υπ’ αριθ. 272/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ανακηρύχθηκε 
πλειοδότης και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην εταιρεία 

ΑΔΑ: ΨΟΩΧ7Λ7-Ν1Ρ



 2 

«ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με μηνιαίο μίσθωμα 3.650€ (τρεις χιλιάδες 
εξακόσια πενήντα ευρώ).  

- Την από 14-5-2018 επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με την οποία αιτείται την έγκριση της Περιφέρειας Αττικής για τα 
αναφερόμενα σε αυτήν. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτημάτων της εταιρείας με την  επωνυμία «ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ 
ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.». 
 

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

 
συναινεί στα αιτήματα: 

α) διαμόρφωση εισόδου στην περίμετρο του Άλσους 
β) διαμορφώσεις στον Περιβάλλοντα Χώρο του μισθίου και εντός αυτού, περιλαμβανομένου 
παταριού 13μ x 16μ με 6 κολώνες  
γ) διαμόρφωση χώρου παραπλεύρως του μισθίου, διαστάσεων περίπου 7μ x 40μ που σήμερα είναι 
χώμα,  

όπως φαίνονται ενδεικτικά στο υποβληθέν σχέδιο Τ1, το οποίο τηρείται στο αρχείο της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
Τα ανωτέρω ισχύουν μόνον υπό την προϋπόθεση ότι θα εκδοθούν όλες οι κατά Νόμο απαιτούμενες 
άδειες (περιλαμβανομένων αυτών από την Πολεοδομία και το Δασαρχείο) με μέριμνα και δαπάνες του 
Μισθωτή. Όλες οι δαπάνες εργασιών θα βαρύνουν τον Μισθωτή. Η Περιφέρεια Αττικής ουδεμία 
ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη έκδοσης των ανωτέρω Αδειών και ο Μισθωτής ουδεμία απαίτηση έχει 
από την Περιφέρεια Αττικής σε περίπτωση μη έκδοσης των ανωτέρω αδειών. 
Σε περίπτωση ευδοκίμησης του ανωτέρω (γ) θα καθορισθεί αντίτιμο σύμφωνα με τις κατά Νόμο 
προβλεπόμενες διαδικασίες και διατάξεις. 
 

 
 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Δημάκος Δημήτρης 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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