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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 63 538 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 43η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1970/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 14-09-2021, 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: 744312/9-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 09-09-2021. 
 

Θέμα 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Λήψη απόφασης για τη μίσθωση χώρων χωρίς τη διενέργεια δημοπρασίας βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 16 παρ. 2 στ. β΄ του Π.Δ. 242/1996 για την κάλυψη αναγκών επέκτασης υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Αττικής, στο κτήριο επί της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα. 
 
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  
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγέλης Σπυρίδων  
 Κατριβάνος Γεώργιος 
 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Κουρή Μαρία 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 

 
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 Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, διότι υπάρχει αναγκαιότητα άμεσης μίσθωσης χώρου λόγω δυσμενών συνθηκών 
στέγασης και συγχρωτισμού, που αντίκεινται στα πρωτόκολλα που πρέπει να τηρούνται για την 
αποφυγή διασποράς του COVID 19, 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 στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής:  
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1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238/27.12.2010/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 υπ’ αριθ. 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), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Την υπ. αρ. 625207/1-7-2020 (ΦΕΚ 3353/τ.Β./26/7/2021) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί 
παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής. 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/1996 περί «Καθορισμού προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την 
εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, την μίσθωση και την αγορά 
ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ 179/Α΄/07-08-1996), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί Μίσθωσης πράγματος (ΑΚ 574 επ.). 
8.  Το με αρ. πρωτ. 653978/2-8-2021 έγγραφο της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού, σύμφωνα με το 

οποίο απαιτείται επιπλέον χώρος 250 τ.μ. ή μεγαλύτερος προκειμένου να στεγαστεί το αρχείο και 
να καλυφθούν τόσο οι τρέχουσες όσο και οι μελλοντικές ανάγκες της Δ/νσης για αρχειοθέτηση. 

9. Το με αρ. πρωτ. 663076/5-8-2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, 
Κτηνιατρικής και Αλιείας, με το οποίο ενημερωνόμαστε για την ανάγκη επιπρόσθετων γραφειακών 
χώρων (345τ.μ.), χώρου αρχείου 110τ.μ. και αποθήκευσης υλικών (90τ.μ.) για την κάλυψη των 
αναγκών των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν και στεγάζονται στον 6ο όροφο του κτηρίου επί 
της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα. 

10. Το με αρ. πρωτ. 712788/31-8-2021 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών με το 
οποίο ενημερωνόμαστε για την αναγκαιότητα ύπαρξης χώρου 100τ.μ. για την αποθήκευση υλικών 
που σχετίζονται με δράσεις και φιλανθρωπικούς σκοπούς του Κ.Τ. Αθηνών.  

11. Το με αρ. πρωτ. 748078/10-9-2021 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών με το οποίο μας 
ενημερώνει ότι για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής απαιτείται η 
επέκταση μίσθωσης, με σύναψη συμπληρωματικής μίσθωσης, χωρίς δημοπρασία, χώρων 
επιφάνειας από 900 τ.μ. έως 1.200 τ.μ. Η ανάγκη επεκτάσεως αφορά την κάλυψη των αυξημένων 
αναγκών τόσο σε γραφειακούς χώρους όσο και σε αρχειακό και χώρο αποθήκευσης υλικών των 
Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας και της 
Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού, που στεγάζονται σε χώρους του 6ου ορόφου του κτηρίου επί της 
Λ. Συγγρού 80-88, στην Αθήνα. Επιπρόσθετα, η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης θα 
μπορούσε να καλύψει το  αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών για επιπλέον 
χώρο για την αποθήκευση υλικών, λόγω της διαρκούς αύξησης του όγκου του αρχείου που 
σχετίζεται με δράσεις και φιλανθρωπικούς σκοπούς του Κεντρικού Τομέα Αθηνών καθώς των 
υπόλοιπων Υπηρεσιών (Δ/νση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Δ/νση Οικονομικών) 
που στεγάζονται στο εν λόγω κτήριο, και οι οποίες έχουν υποβάλλει αντίστοιχα αιτήματα.  

12. Η Περιφέρεια Αττικής με το από 10/04/2014 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου έχει 
μισθώσει τις υπ’ αρ. (1) έως (13) οριζόντιες αυτοτελείς ιδιοκτησίες, επιφάνειας 1.187τ.μ. του έκτου 
(6ου) ορόφου μετά τον ημιώροφο και τμήμα επιφάνειας 50τ.μ. του εβδόμου (7ου) ορόφου μετά τον 
ημιώροφο, ήτοι συνολικής επιφάνειας 1.237,00 τ.μ, στο κτήριο που βρίσκεται επί της Λεωφ. 
Συγγρού 80-88 στον Δήμο Αθηναίων, ιδιοκτησίας κ. Χρήστου Χούμπαυλη του Παναγιώτη, για τη 
στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, και συγκεκριμένα των Υπηρεσιών της 
Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας και την Δ/νση Χωρικού 
Σχεδιασμού. Η διάρκεια της μίσθωσης είχε οριστεί στα εννέα (9) έτη, αρχής γενομένης από της 
υπογραφής του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, ήτοι 19-5-
2014, με λήξη στις 18-5-2023 και με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για χρόνο το πολύ ίσο 
προς τον αρχικώς οριζόμενο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 242/96 και στο άρθρο 1 
του Μισθωτηρίου. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίστηκε στο ποσό των 11.800,00€. 

 
   Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

 
Α) Την έγκριση μίσθωσης χώρων από 900 έως 1.200 τετραγωνικών μέτρων περίπου, άνευ 
δημοπρασίας, με τη διαδικασία της απευθείας μίσθωσης, όπως προβλέπεται στην παρ. 2β του άρθρου 
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16 του Π.Δ. 242/1996, σε μη μισθωμένους χώρους του ακινήτου επί της Λ. Συγγρού 80-88, με 
πρόσκληση των ιδιοκτητών που διαθέτουν μη μισθωμένους χώρους, στο ακίνητο αυτό, αλλά και 
ιδιοκτητών παρακείμενων ακινήτων που διαθέτουν τυχόν διαθέσιμους χώρους (και οι οποίοι θα 
αναζητηθούν από την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών). Ο χώρος αυτός, λόγω των αυξημένων αναγκών 
στέγασης, θα καλύπτει τις ανάγκες επέκτασης των ήδη εγκατεστημένων Υπηρεσιών της Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών, σε χώρο μικρότερο του ήδη μισθωμένου και μέχρι την ημερομηνία λήξη της Κύριας 
Σύμβασης (και τυχόν παράτασης αυτής) ήτοι έως 18/5/2023.  
Β) Τον καθορισμό της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (σε €) για την καταβολή μισθωμάτων του υπό 
μίσθωση ακινήτου στη διάρκεια ενός (1) έτους, προκειμένου να υποβληθεί σχετικό αίτημα δέσμευσης 
πίστωσης.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
A) Την μίσθωση χώρων από 900 έως 1.200 τετραγωνικών μέτρων περίπου, άνευ δημοπρασίας, με τη 

διαδικασία της απευθείας μίσθωσης, όπως προβλέπεται στην παρ. 2β του άρθρου 16 του Π.Δ. 
242/1996, σε μη μισθωμένους χώρους του ακινήτου επί της Λ. Συγγρού 80-88, με πρόσκληση των 
ιδιοκτητών που διαθέτουν μη μισθωμένους χώρους, στο ακίνητο αυτό, αλλά και ιδιοκτητών 
παρακείμενων ακινήτων που διαθέτουν τυχόν διαθέσιμους χώρους (και οι οποίοι θα αναζητηθούν 
από την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών). Ο χώρος αυτός, λόγω των αυξημένων αναγκών στέγασης, 
θα καλύπτει τις ανάγκες επέκτασης των ήδη εγκατεστημένων Υπηρεσιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών, σε χώρο μικρότερο του ήδη μισθωμένου και μέχρι την ημερομηνία λήξη της Κύριας 
Σύμβασης (και τυχόν παράτασης αυτής) ήτοι έως 18/5/2023. 

B) Τον ορισμό του προϋπολογισμού της εκτιμώμενης ετήσιας δαπάνης, που θα προκύψει από την εν 
λόγω μίσθωση, στο ποσό των διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (244.800) ευρώ. 

 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος  και το αναπληρωματικό 
μέλος κ. Αγγέλης Σπυρίδων  καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: 
«ΚΑΤΑ, διότι είμαστε υπέρ μιας πολιτικής αγοράς κτιρίων, με αρχή στον Κεντρικό Τομέα, και όχι 
συνεχών αναμισθώσεων» 

 Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχουν από την ψηφοφορία. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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