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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 53η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2402/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 26-10-2021, 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: 888773/21-10-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 21-10-2021. 
 

Θέμα 33ο  
Διενέργεια διαπραγμάτευσης στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση 
χώρων, 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 Ιεράς 
Οδού 294 στο Αιγάλεω για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών επέκτασης Υπηρεσιών Δυτικού 
Τομέα Αθηνών. 
 
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 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
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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 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις της με αριθμό 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». 

3. 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),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

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

5. 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. 

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

8. Την με αριθμό 5/2021 (ΑΔΑ: Ρ98Π7Λ7-Σ7Η) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
περί «Συγκρότησης Επιτροπής Καταλληλότητας- Παραλαβής – Παράδοσης Μισθωμένων 
Κτιρίων – Αγοράς Ακινήτων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 13 του Π.Δ. 
242/1996). 

9. Την υπ’ αρ. 1113/2021 (ΑΔΑ: ΨΚΣΥ7Λ7-6Ψ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία αποφασίσθηκε: η έγκριση μίσθωσης χώρων ογδόντα (80) τετραγωνικών μέτρων 
περίπου, με την διαδικασία της απευθείας μίσθωσης χωρίς δημοπρασία, όπως προβλέπεται 
από την παρ. 2β του άρθρου 16 του Π.Δ. 242/1996, σε μη μισθωμένους χώρους του ακινήτου 
επί της Ιεράς Οδού 294 στο Αιγάλεω, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών επέκτασης των 
ήδη εγκατεστημένων Υπηρεσιών Δυτικού Τομέα Αθηνών και ειδικότερα τόσο του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών, όσο και της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Δ.Τ. Αθηνών και β) η έγκριση ετήσιας δαπάνης ποσού 6.720,00€ για την μίσθωση 
του εν λόγω χώρου/ων. 

10.  Την με αρ. πρωτ. 580504/12-07-2021  και Α/Α 2287 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της 
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών / Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης Περιφέρειας Αττικής.  

11.  Την με αρ. πρωτ. 478086/11-6-2021 Πρόσκληση στους ιδιοκτήτες που διαθέτουν χώρους 
στο ακίνητο επί της Ιεράς Οδού 294, προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι 
την Τρίτη 22/6/2021. 

12.  Την από 15/6/2021 (με αρ. πρωτ. εισερχόμενου εγγράφου στην Δ/νση Διοικητικών 
Υπηρεσιών 495480/16-6-2021) Εκδήλωση Ενδιαφέροντος της εταιρείας INTERTRADE 
Α.Ε.Β.Ε. με την οποία προσφέρει χώρους γραφείου 1ου ορόφου 23,10τ.μ. (ΑΚ4), τα ΥΚ18-
ΥΚ19 και ΥΚ 20 συνεχόμενα μίσθια υπογείου εμβαδού 23,45τ.μ., 33,50τ.μ. και 23,10τ.μ. 
αντίστοιχα, στο στο κτηρίου επί της Ιεράς Οδού 294, στο Αιγάλεω.  

13.  Την από 22/6/2021 (με αρ. πρωτ. εισερχόμενου εγγράφου στην Δ/νση Διοικητικών 
Υπηρεσιών 508616/22-06-2021) Εκδήλωση Ενδιαφέροντος της εταιρείας ΓΚΕΣΤΕΡ ΑΕ με την 
οποία προσφέρει δύο χώρους στο ισόγειο του κτηρίου επί της Ιεράς Οδού 294, εμβαδού 34,5 
τ.μ. (με πατάρι 15,50 τ.μ.)  ο πρώτος (ΙΚ-20) που προορίζεται για το Γραφείο 
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα και 45,5 τ.μ. (με πατάρι 22,06 τ.μ.) ο δεύτερος (ΙΚ-7) για την 
Δ/ση Αγροτική Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δ.Τ.  

14.  Το με αρ. πρωτ. 530706/28-06-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών με το 
οποίο διαβιβάσθηκαν οι ως άνω Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος – Προσφορές στην Επιτροπή για 
την Καταλληλότητα – Παραλαβή – Παράδοση μισθωμένων κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής 
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(του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96) προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, 
ήτοι να επισκεφθεί τους χώρους και να γνωμοδοτήσει για την καταλληλότητα  αυτών.  

15.  Το από 13-10-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας – Παραλαβής – Παράδοσης 
Μισθωμένων Κτηρίων – Αγοράς Ακινήτων αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής (του άρθρου 13 
του Π.Δ. 242/1996) περί γνωμοδότησης για την καταλληλότητα προσφερόμενων χώρων στα 
ακίνητα επί της Ιεράς Οδού 294 στο Αιγάλεω, που αφορά την κάλυψη των αυξημένων αναγκών 
επέκτασης των ήδη εγκατεστημένων Υπηρεσιών Δυτικού Τομέα Αθηνών και ειδικότερα τόσο 
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών, όσο και της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δ.Τ. Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο: α) ο προσφερόμενος χώρος 
της εταιρείας «INTERTRADE Α.Ε.Β.Ε.» κρίνεται μή κατάλληλος για τους λόγους που 
αναφέρονται στις διαπιστώσεις αυτού και ως εκ τούτου απορρίπτεται, β) η προσφερόμενη 
ιδιοκτησία ΙΚ20 της εταιρείας «ΓΚΕΣΤΕΡ ΑΕ» κρίνεται μή κατάλληλη για τους λόγους που 
αναφέρονται στις διαπιστώσεις αυτού και ως εκ τούτου απορρίπτεται και γ) η προσφερόμενη 
ιδιοκτησία ΙΚ7 της εταιρείας «ΓΚΕΣΤΕΡ ΑΕ» πληροί εν δυνάμει τις προδιαγραφές του 
κτιριοδομικού κανονισμού εν γένει και γίνεται αποδεκτός για την συνέχιση της διαδικασίας, 
υπό την προϋπόθεση που τίθεται στις διαπιστώσεις αυτού. 
Σημειώνεται ότι ο χώρος που γίνεται αποδεκτός για τη συνέχιση της διαδικασίας έχει επιφάνεια 
45,50τ.μ. και υπολείπεται των 80τ.μ. που ζητούνται για την κάλυψη αναγκών επέκτασης των 
Υπηρεσιών Δυτικού Τομέα Αθηνών.   

16.  Την με αριθμό 2363/2021 (ΑΔΑ: 6ΒΦΨ7Λ7-0ΑΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκε το από 13-10-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας – Παραλαβής – 
Παράδοσης Μισθωμένων Κτιρίων – Αγοράς Ακινήτων αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής (του 
αρθρ. 13 του Π.Δ. 242/1996) για την καταλληλότητα προσφερόμενων χώρων στο ακίνητο επί 
της Ιεράς Οδού 294 στο Αιγάλεω, που αφορά την κάλυψη των αυξημένων αναγκών επέκτασης 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και ορίζει την ημέρα και ώρα διενέργειας της 
διαπραγμάτευσης με την υπεκμισθώτρια εταιρεία του προσφερόμενου χώρου για το ύψος του 
μηνιαίου μισθώματος. 

17.  Το με αρ. πρωτ. 887159/21-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών με το οποίο 
κοινοποιήθηκε η ως άνω απόφαση στους προσφέροντες ιδιοκτήτες.  

18.  Το με αρ. πρωτ. 887190/21-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών με το οποίο 
κλήθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπος της υπεκμισθώτριας εταιρείας να παρευρίσκεται στην 
τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να διαπραγματευτεί το ύψος του μισθώματος. 
 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
 
Α) Την διαπραγμάτευση του ύψους του μηνιαίου μισθώματος για την μίσθωση οριζόντιας 
ιδιοκτησίας (ΙΚ7) επιφάνειας 45,50τ.μ. (με πατάρι 22,06τ.μ.), με τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο, της εταιρείας «ΓΚΕΣΤΕΡ ΑΕ» που μισθώνει τον εν λόγω χώρο με δικαίωμα 
υπεκμίσθωσης, ο οποίος κλήθηκε να παρευρίσκεται στη σημερινή συνεδρίαση, και 
 
Β) Την μίσθωση της οριζόντιας ιδιοκτησίας ΙΚ7, επιφάνειας 45,50τ.μ. (με πατάρι 22,06τ.μ.), στο 
κτήριο επί Ιεράς Οδού 294, στο Αιγάλεω, το οποίο μισθώνει με δικαίωμα υπεκμίσθωσης η εταιρεία 
«ΓΚΕΣΤΕΡ ΑΕ»,  μέχρι τη λήξη της κύριας σύμβασης (15/10/2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό), όπως 
έχει παραταθεί, ήτοι έως 31-12-2021 για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών επέκτασης 
στέγασης Υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, οι οποίες στεγάζονται ήδη στο ακίνητο, 
εφόσον το επιτευχθέν μηνιαίο μίσθωμα από τη διαπραγμάτευση κριθεί συμφέρον για το Δημόσιο 
και η ιδιοκτήτρια εταιρεία συναινέσει εγγράφως με τις διαπιστώσεις του από 13-10-2021 Πρακτικού 
της Επιτροπής του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996. 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε εγγράφως και παρευρίσκεται στην τηλεδιάσκεψη για λογαριασμό της 
εταιρείας με την επωνυμία ΓΚΕΣΤΕΡ Α.Ε., ο κ. Λαμπιθιανάκης Κωνσταντίνος του Δημητρίου, ως 

νόμιμος εκπρόσωπος της υπεκμισθώτριας της οριζόντιας ιδιοκτησίας με στοιχεία ΙΚ7, επιφάνειας 
45,50τ.μ. (με πατάρι 22,06τ.μ.), στο κτήριο επί Ιεράς Οδού 294, στο Αιγάλεω. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
Α) Αποσφραγίζει ενώπιον των μελών της τον υποβληθέντα φάκελο με την οικονομική προσφορά 
της μισθώτριας με δικαίωμα υπεκμίσθωσης εταιρείας του υπό μίσθωση χώρου στο ισόγειο του 
κτηρίου επί Ιεράς Οδού 294, στο Αιγάλεω. 
Β) Ανακοινώνει το ποσό της οικονομικής προσφοράς, το οποίο είναι 450€ μηνιαίως, σε συνάρτηση 
με το καταβαλλόμενο μίσθωμα της αρχικής μίσθωσης των χώρων του δευτέρου ορόφου του ίδιου 
κτηρίου. 
Γ) Το ως άνω προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα κρίνεται εύλογο και δίκαιο. Ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής κηρύσσει τη λήξη της δημοπρασίας και καλεί τα μέλη της Επιτροπής να 
αποφασίσουν για την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της μειοδοτικής δημοπρασίας. 
 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

1. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης για την μίσθωση οριζόντιας ιδιοκτησίας ΙΚ7, 
επιφάνειας 45,50τ.μ. (με πατάρι 22,06τ.μ.), του ακινήτου επί της Ιεράς Οδού 294, στο Αιγάλεω, το 
οποίο μισθώνει με δικαίωμα υπεκμίσθωσης η εταιρεία με την επωνυμία ΓΚΕΣΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, με μηνιαίο μίσθωμα τετρακόσια πενήντα 
ευρώ (450,00€), άνευ καταβολής τελών χαρτοσήμου από την Περιφέρεια, για την κάλυψη των 
αυξημένων αναγκών επέκτασης στέγασης Υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, οι οποίες 
στεγάζονται ήδη στο ακίνητο. 
 
2. Κατά την παραλαβή των χώρων του ακινήτου θα πρέπει να γίνει έλεγχος από την αρμόδια 
επιτροπή Καταλληλότητας – Παραλαβής – Παράδοσης Μισθωμένων Κτηρίων - Αγοράς Ακινήτων 
αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής (του άρθρου 13 του ΠΔ 242/1996) ότι έγιναν οι απαραίτητες 
ανακατασκευές ώστε να εξασφαλίζεται ο φυσικός αερισμός του χώρου, όπως αυτό περιγράφεται 
στο από 13-10-2021 πρακτικό της ως άνω Επιτροπής. Επιπλέον να προσκομισθούν: 

- Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)  
- Βεβαιώσεις δύο μηχανικών περί στατικής επάρκειας του κτηρίου. 
- Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (από την προηγούμενη χρήση) ή βεβαίωση μηχανικού ΤΕΕ 

ότι αυτό δύναται να εκδοθεί για τον προσφερόμενο χώρο. 
 
3. Την ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος καθ’ έκαστο έτος και αυτομάτως από την 
μισθώτρια και χωρίς προηγούμενη όχληση αυτής από την υπεκμισθώτρια με βάση τη μεταβολή 
του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα 
του προηγούμενου δωδεκαμήνου (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται και 
εκδίδεται κάθε φορά από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ)  
 
4. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται μέχρι τη λήξη της κύριας σύμβασης (15/10/2008 Ιδιωτικό 
Συμφωνητικό), και τυχόν παράταση αυτής, ήτοι έως 31-12-2021.  
 
5. Η Περιφέρεια Αττικής δύναται να λύσει τη μίσθωση μονομερώς και αζημίως, αφού ειδοποιήσει 
εγγράφως τους συνεκμισθωτές τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία λύσεως 
της μίσθωσης που καθορίζεται στη σχετική ειδοποίηση, με την οποία παύει και κάθε υποχρέωση 
για καταβολή μισθωμάτων.  
 
6. Την έγκριση δαπάνης ποσού 3.360,00€ για τη μίσθωση του εν λόγω χώρου (Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 580504/12-07-2021 και Α/Α 2287 (ΑΔΑ: 9ΥΝΝ7Λ7-Ω3Δ).  
 
7. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα οριζόμενα στο από 15/10/2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης 
ακινήτου. 
 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το 
αναπληρωματικό μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με 
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την εξής παρατήρηση: «ΚΑΤΑ, διότι είμαστε υπέρ της αγοράς χώρων για την στέγαση των 
Υπηρεσιών». 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατασικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη 
Άννα καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος απέχει από την 
ψηφοφορία με την εξής παρατήρηση: «Όπως είπαμε και στην προηγούμενη 52η 
συνεδρίαση είναι απαράδεκτο σ’ ένα κτίριο που βρίσκεται σε εγκατάλειψη και στην 
τελευταία κακοκαιρία, «Μπάλλος», πλημμύρισαν τα γραφεία, είναι απαράδεκτο η Διοίκηση 
να προσπαθεί να επεκτείνει τη μίσθωση. Να αναζητηθεί νέος χώρος που να καλύπτει της 
σύγχρονες ανάγκες τόσο των υπαλλήλων όσο και των εξυπηρετούμενων από τις 
Υπηρεσίες αυτές. Να θυμίσουμε και πάλι ότι είμαστε υπέρ σε σύγχρονα, φτηνά και εύκολα 
προσβάσιμα κτίρια, με προτεραιότητα σε αναξιοποίητα κτίρια του Δημοσίου». 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

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