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Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – 

Χολαργού (Περικλέους 55), την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 20:00 συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την 

αριθ. πρωτ. 1384/12-7-2019  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που 

επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος κατά τις διατάξεις  του άρθρου 240 παρ. 2 σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 

3463/2006). 
 

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, 

βρέθηκαν παρόντα επτά (7) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, κατά την 

έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Δημήτρης Οικονόμου 1. Θανάσης Χαρακτινιώτης 

2. Μαρία Δημητριάδου 2. Γιώργος Τσουροπλής 

3. Μιχάλης Χατζής 3. Σταματία Ζούλια 

4. Μιχάλης Τράκας 4. Κων/νος Κώτσης 

5. Ευστάθιος Κίντζιος 5. Βασίλης Σκουφίτσας 

6. Αχιλλέας Μελισσάρης  Δέσποινα Ζαμπούκου 

7. Παναγιώτης Νικολούδης 6. Θεόδωρος Γκλεζάκος 

8. 
Κατερίνα Γκούμα (αναπλ.  

κ. Χαρακτινιώτη) 
7. Γρηγόρης Βαραδίνης 

9. 
Ευάγγελος Θωμόπουλος (αναπλ.  

κ. Ζούλια) 
  

10. 
Αλέξανδρος Φιλόσοφος (αναπλ.  

κ. Κώτση) 
  

 

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα 

Σκιάνη, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Αίτηση της εταιρείας «Μπαλντάς Ε. – Δίπλας Α. Ο.Ε.» για παράταση 

συμβάσεων μίσθωσης 5Χ5 και κυλικείου Χολαργού. 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ, κος Δημήτρης Οικονόμου, εισηγούμενος το θέμα, αναφέρει 

τα κάτωθι: 

ΑΔΑ: Ψ85ΗΟΛΥΡ-ΠΒ0



Κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού, ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού 

Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.) εκμίσθωσε 

διαδοχικά και σε διαφορετικούς χρόνους : α) αφενός ένα κυλικείο-χώρο εκδηλώσεων 

που ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή του,  και βρίσκεται στην 

Δημοτική Κοινότητα Χολαργού στην θέση Νταμάρια (τέρμα οδού Σύρου) προς 

εξυπηρέτηση των αθλούμενων  και επισκεπτών των δύο υφιστάμενων γηπέδων 5Χ5 

και β) αφετέρου τα δύο (2) γήπεδα mini-ποδοσφαίρου (5Χ5) με συνθετικό 

χλοοτάπητα, τα οποία βρίσκονται στην ανωτέρω θέση, ήτοι εντός περιφραγμένης 

έκτασης 1.980 τ.μ. στο χώρο του Αθλητικού Κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας 

Χολαργού, πλησίον των Γραφείων του ΔΟΠΑΠ στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, 

καθώς επίσης και τρία (3) αποδυτήρια 9 τ.μ. το καθένα, δηλαδή 27 τ.μ. συνολικά τα 

οποία βρίσκονται στο παραπλεύρως των γηπέδων κτήριο και δύο (2) τουαλέτες 4.50 

τ.μ. η κάθε μία, δηλαδή 9 τ.μ. συνολικά οι οποίες βρίσκονται επίσης στο 

παραπλεύρως των γηπέδων κτήριο και ένα χώρο γραφείου και αποθήκευσης 

αναγκαίων υλικών για τη λειτουργία της εγκατάστασης, 15 τ.μ. το οποίο επίσης 

βρίσκεται στον ίδιο κτηριακό χώρο. 

Αμφότεροι οι χώροι έχουν μισθωθεί κατόπιν των απαιτούμενων πλειοδοτικών 

διαγωνισμών, από την εδρεύουσα στο Χολαργό Αττικής, τέρμα οδός Σύρου, 

ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Μπαλντάς Ε. - Δίπλας Α. Ο.Ε.», νομίμως 

εκπροσωπούμενη, ΑΦΜ : 800682819 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ως εκ τούτου ο μισθωτής είναι 

ο ίδιος και για τα δύο μίσθιο  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 41/15-1-2016 σύμβαση μίσθωσης γηπέδου 

ποδοσφαίρου 5Χ5 Χολαργού, η διάρκεια της μίσθωσης προβλέφθηκε να είναι για 

τέσσερα (4) έτη με δυνατότητα να παραταθεί για δύο (2) ακόμη χρόνια, μετά από 

έγγραφη συμφωνία των δυο πλευρών (εκμισθωτή και μισθωτή), ήτοι λήγουσα την 

14η Ιανουαρίου 2022.  

Σύμφωνα επίσης με την υπ’ αριθ. πρωτ :1.512/25/09/2012 σύμβαση μίσθωσης 

«ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ - ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» στο Αθλητικό Κέντρο Χολαργού, η διάρκεια 

της μίσθωσης ορίστηκε αρχικώς από 25/09/2012 έως  24/08/2015 με την δυνατότητα 

ανανέωσης εφόσον θα είναι προς το συμφέρον του Δ.Ο.Π.Α.Π. Εν συνεχεία δυνάμει 

του υπ’ αριθ. 439/21-3-2018 συμφωνητικό παράτασης, παρατάθηκε η ανωτέρω 

σύμβαση μέχρι και την 24-8-2018 ενώ δυνάμει του υπ’ αριθ. 549/26-4-2018 

συμφωνητικού παράτασης, παρατάθηκε μέχρι και την 14-1-2022, προκειμένου ο 

χρόνος λήξης να συμπίπτει με τη μίσθωση των γηπέδων 5Χ5 για το λόγο ότι δεν 

μπορούν οι δύο μισθώσεις να διενεργούνται αυτοτελώς και ανεξάρτητα, καθώς και 

ότι από σήμερα και εξής η οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία θα 

συμπεριλαμβάνει και τα δύο ανωτέρω μίσθια, τα οποία θα μισθώνονται από κοινού.  

Δυνάμει της από 4 Ιουλίου 2019 αίτηση της εδρεύουσας στο Χολαργό Αττικής, τέρμα 

οδός Σύρου, ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Μπαλντάς Ε. - Δίπλας Α. Ο.Ε.» 

η ανωτέρω μισθώτρια  αιτείται όπως το Δ.Σ. του Οργανισμού μας εγκρίνει την 

παράταση των ανωτέρω από 41-15-1-2016 (μίσθωση 5Χ5) και 1512/25-9-2012 (μίσθωση 

κυλικείου)  συμβάσεων μίσθωσης του μίσθιου χώρου - γηπέδων ποδοσφαίρου 5Χ5 
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και ένα κυλικείο - χώρο εκδηλώσεων, για έξι επιπλέον έτη από τη λήξη των ανωτέρω 

μισθώσεων, ήτοι από την 15-1-2022 έως και την 14-1-2028, σύμφωνα με το αρ. 5 παρ. 

2β Ν. 34/95. 

Η ανωτέρω επίσης εταιρεία δεσμεύεται δια της προαναφερθείσας αίτησης της και σε 

περίπτωση αποδοχής από τον Οργανισμό μας, του αιτήματός της, να προβεί άμεσα 

σε επένδυση ύψους σαράντα πέντε χιλιάδων περίπου ευρώ (45.000,00 €) τα οποία θα 

αφορούν τα παρακάτω έργα : 

α) πλήρης αντικατάσταση του υφιστάμενου χλοοτάπητα με την αγορά και 

τοποθέτηση νέου, στα δύο γήπεδα 5χ5 Χολαργού 1990 m2 αξίας 35.820,00 €  

β) αντικατάσταση όλου του υφιστάμενου φωτισμού των γηπέδων με νέους 

προβολείς, τύπου led, αξίας 6.500,00 € και  

γ) Τοποθέτηση υδραυλικής εγκατάστασης στον εξωτερικό χώρο που βρίσκεται στο 

πάνω μέρος των γηπέδων για τη μη εισροή όμβριων υδάτων εντός των γηπέδων, 

συνολικής αξίας, συμπεριλαμβανομένης της απαιτούμενης μελέτης, 2.500,00 €  

Τα ανωτέρω έργα θα υλοποιηθούν εντός ενός έτους μετά την υπογραφή των 

συμφωνητικών της παράτασης μίσθωσης - και σε κάθε περίπτωση πριν την 

παρέλευση της υφιστάμενης χρονικής διάρκειας - και ως εκ τούτου, στην περίπτωση 

που δεν ολοκληρωθούν, εντός ενός έτους από την υπογραφή της παράτασης, αυτή 

θα καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη. 

Για το λόγο αυτό, καθώς και ότι οι ανωτέρω δύο συμβάσεις δεν μπορούν να 

λογίζονται πλέον ως δύο ξεχωριστές, αλλά ως μία ενιαία, εισηγούμαστε όπως γίνει 

δεκτό το αίτημα της ανωτέρω εταιρείας, ήτοι όπως παραταθούν οι ανωτέρω από 

41/15-1-2016 (μίσθωση 5Χ5) και 1512/25-9-2012 (μίσθωση κυλικείου)  συμβάσεις 

μίσθωσης του μίσθιου χώρου - γηπέδων ποδοσφαίρου 5Χ5 και ένα κυλικείο - χώρο 

εκδηλώσεων, για έξι επιπλέον έτη από τη λήξη των ανωτέρω μισθώσεων, ήτοι από 

την 15-1-2022 έως και την 14-1-2028 υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις : 

Α) Η ανωτέρω εταιρεία θα πρέπει εντός έτους από σήμερα όπως προβεί σε επένδυση 

ύψους σαράντα πέντε χιλιάδων περίπου ευρώ (45.000,00 €) τα οποία θα αφορούν τα 

παρακάτω έργα : 

α) πλήρης αντικατάσταση του υφιστάμενου χλοοτάπητα με την αγορά και 

τοποθέτηση νέου, στα δύο γήπεδα 5χ5 Χολαργού 1990 m2 αξίας 35.820,00 €  

β) αντικατάσταση όλου του υφιστάμενου φωτισμού των γηπέδων με νέους 

προβολείς, τύπου led, αξίας 6.500,00 € και  

γ) Τοποθέτηση υδραυλικής εγκατάστασης στον εξωτερικό χώρο που βρίσκεται στο 

πάνω μέρος των γηπέδων για τη μη εισροή όμβριων υδάτων εντός των γηπέδων, 

συνολικής αξίας, συμπεριλαμβανομένης της απαιτούμενης μελέτης, 2.500,00 €  

Β) Όπως η ανωτέρω εταιρεία καταβάλει για κάθε χρόνο της αιτούμενης παράτασης 

μίσθωμα προσαυξανόμενο κατά 2% για κάθε έτος της ανωτέρω παράτασης, 

υπολογιζόμενο επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος.  

Γ) Στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν, εντός ενός έτους από την υπογραφή της 

παράτασης, αυτή θα καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη. 
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Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την αίτηση της εταιρείας «Μπαλντάς Ε. – Δίπλας Α. Ο.Ε.» για παράταση 

συμβάσεων μίσθωσης 5Χ5 και κυλικείου Χολαργού, σύμφωνα με την ανωτέρω 

εισήγηση. 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 48/2019 
 

 
 

                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μαρία Δημητριάδου 

 Μιχάλης Χατζής 

 Μιχάλης Τράκας 

Δημήτρης Οικονόμου Ευστάθιος Κίντζιος 

 Αχιλλέας Μελισσάρης 

 Παναγιώτης Νικολούδης 

 Κατερίνα Γκούμα 

 Ευάγγελος Θωμόπουλος 

 Αλέξανδρος Φιλόσοσφος 
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