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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 61η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2667/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 30-11-2021, 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: 1005935/25-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 25-11-2021. 
 

 
Θέμα 6ο  

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2112/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τις ανάγκες 
επέκτασης στέγασης Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. 
 
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  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μελάς Σταύρος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 

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 
Μαρία Ντόβα. 
 
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 
(Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών) η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για τα εξής: 
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   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. 41/2021 (ΑΔΑ: 62Ω57Λ7-ΣΧΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την 
οποία αποφασίσθηκε: η έγκριση μίσθωσης χώρων συνολικής επιφάνειας έως 900 τ.μ., 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 Λ. Συγγρού 
80-88 στην Αθήνα αλλά και σε παρακείμενα ακίνητα, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών 
επέκτασης των Δ/νσεων Οικονομικής Διαχείρισης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας 
Αττικής, καθώς και για τη διάθεση αποθηκευτικών χώρων και β) η έγκριση ετήσιας δαπάνης 
ποσού 162.000,00€ για την μίσθωση του εν λόγω χώρου/ων. 

10.  Την με αριθμό 2028/2021 (ΑΔΑ: 64Υ47Λ7-ΒΓΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκε το από 16-9-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας του αρθρ. 13 του 
Π.Δ. 242/1996 σύμφωνα με το οποίο έγιναν αποδεκτοί οι προσφερόμενοι χώροι στο ακίνητο επί 
της Λεωφ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ν. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝ 
ΜΠΥΡΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των κ.κ. 1) 
Χρυσούλα Νικολάου Σταμπολίτη και 2) Μαρία Νικολάου Σταμπολίτη, και απορρίφθηκαν οι 
προσφερόμενοι χώροι της εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΝ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και της εταιρείας «NEW ESTATE ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ», για τους 
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.   

11.  Την με αρ. 2112/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφάσισε:  
Την κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης για την μίσθωση χώρων συνολικής 
επιφάνειας 918τ.μ., αναλυτικά: α) χώρο κύριας χρήσης στον πρώτο όροφο επιφάνειας 340τ.μ. και 
δυο (2) θέσεις στάθμευσης στο Α’ υπόγειο του ακινήτου επί της Λ. Συγγρού 80-88, στην Αθήνα, 
ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ν. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝ ΜΠΥΡΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο ποσό των 13,50 € ανά τετραγωνικό μέτρο, ήτοι 
μηνιαίο μίσθωμα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ευρώ (4.590€), άνευ καταβολής τελών 
χαρτοσήμου από την Περιφέρεια και β) χώρο κύριας χρήσης στον δεύτερο όροφο επιφάνειας 
578τ.μ. του ακινήτου επί της Λ. Συγγρού 80-88, στην Αθήνα, ιδιοκτησίας των κ.κ. 1) Χρυσούλας 
Νικολάου Σταμπολίτη και 2) Μαρίας Νικολάου Σταμπολίτη, στο ποσό των 13,70 € ανά 
τετραγωνικό μέτρο, ήτοι μηνιαίο μίσθωμα επτά χιλιάδες εννιακόσια δέκα οκτώ ευρώ και εξήντα 
λεπτά (7.918,60€), άνευ καταβολής τελών χαρτοσήμου από την Περιφέρεια, για την κάλυψη των 
αυξημένων αναγκών επέκτασης στέγασης Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα 
των Δ/νσεων Οικονομικής Διαχείρισης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής, οι 
οποίες στεγάζονται ήδη στο ακίνητο. 
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Α. 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 όλες οι 
ανακατασκευές και προσθήκες όπως αυτές περιγράφονται στο από 16-9-2021 πρακτικό της ως 
άνω Επιτροπής, και συγκεκριμένα: 
- Η ανακατασκευή ενός τουλάχιστον προσβάσιμου χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ στους 
προσφερόμενους ορόφους, 
- Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)  
- Οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις που πιθανόν να ζητηθούν από την Περιφέρεια Αττικής (μετά των 
σχετικών αδειοδοτήσεων) για την πλήρη λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση των 
εσωτερικών χώρων του κτηρίου ώστε να παραδοθεί ποιοτικά άρτιο και λειτουργικά 
διαμορφωμένο.  
- Βεβαιώσεις δύο μηχανικών περί στατικής επάρκειας του κτηρίου. 
- Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (από την προηγούμενη χρήση) ή βεβαίωση μηχανικού ΤΕΕ ότι 
αυτό δύναται να εκδοθεί για τους προσφερόμενους χώρους. 
Β. Την ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος καθ’ έκαστο έτος και αυτομάτως από τη 
μισθώτρια και χωρίς προηγούμενη όχληση αυτής από τους συνεκμισθωτές 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)  
Γ. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται μέχρι τη λήξη της κύριας σύμβασης (5/12/2008 Ιδιωτικό 
Συμφωνητικό) ), όπως έχει παραταθεί, ήτοι έως 3-3-2026.  
Δ. 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.  
Ε. Την έγκριση ετήσιας δαπάνης ποσού 247.190,12€ για τη μίσθωση του εν λόγω χώρου 
(Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 232/4-1-2021 με α/α 999 (ΑΔΑ: ΩΘ3Ν7Λ7-ΑΝ8).  
ΣΤ. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα οριζόμενα στο από 5/12/2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης 
ακινήτου. 

12. Το με αρ. πρωτ. 852340/12-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών με το οποίο 
κοινοποιήθηκε η ως άνω κατακυρωτική απόφαση στους προσφέροντες ιδιοκτήτες.  

13.  Το από 11-11-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα των κ.κ. 1) Χρυσούλας Νικολάου Σταμπολίτη και 2) 
Μαρίας Νικολάου Σταμπολίτη με το οποίο μας ανακοινώνουν ότι δεν μπορούν να δεχθούν να 
εκμισθώσουν το ακίνητό τους επί της Λ. Συγγρού αρ. 80-88 στην Περιφέρεια Αττικής, δεδομένου 
ότι η βούλησή τους ήταν να το εκμισθώσουν στην κατάσταση που αυτό βρίσκεται σήμερα, χωρίς 
να υποβληθούν σε καμιά δαπάνη ανακατασκευής και εσωτερικών διαρρυθμίσεων, όπως αυτό 
ορίζεται στην υπ’ αρ. 2112/2021 απόφαση. 

  
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, 

1. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
 
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 2112/2021 (ΑΔΑ: 944Ζ7Λ7-1ΧΡ) Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής ως προς την μη αποδοχή της κατακύρωσης του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης 
για την μίσθωση του υπό στοιχείο (β) χώρου κύριας χρήσης 578τ.μ. στον Β’ όροφο του ακινήτου επί 
της Λ. Συγγρού 80-88, στην Αθήνα από τις ιδιοκτήτριες κ.κ. 1) Χρυσούλα Νικολάου Σταμπολίτη και 
2) Μαρία Νικολάου Σταμπολίτη. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση. 
 
 

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

 
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 2112/2021 (ΑΔΑ: 944Ζ7Λ7-1ΧΡ) Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής ως προς την μη αποδοχή της κατακύρωσης του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης 
για την μίσθωση του υπό στοιχείο (β) χώρου κύριας χρήσης 578τ.μ. στον Β’ όροφο του ακινήτου επί 
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της Λ. Συγγρού 80-88, στην Αθήνα από τις ιδιοκτήτριες κ.κ. 1) Χρυσούλα Νικολάου Σταμπολίτη και 
2) Μαρία Νικολάου Σταμπολίτη. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση. 
 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία.  
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη Άννα 

απέχουν από την ψηφοφορία.  
➢  Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη απέχει από την 

ψηφοφορία. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Μελάς Σταύρος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Χρονοπούλου Νίκη 
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