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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 38η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1550/2013 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 19/07/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 16/07/2013.  

 

Θέµα 59
o 

 

∆ιαπραγµάτευση µισθώµατος του ακίνητου επί της Λ. Συγγρού 165 στην Ν. Σµύρνη».. 
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Χαράλαµπος Καραθάνος 

• Ελένη Ζαφειρίου 
Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

• Νικόλαος Ανδρουλακάκης 

• Ιάκωβος Προµπονάς 

• Θάλεια Καραΐνδρου 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• Άννα Μεθυµάκη 

• Σπυρίδων Σπυρίδων  

• Χρήστος Κουρούσης 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπτόσωπος της παράταξης: «ΑΤΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. 
∆άγλα, η οποία ενηµερώνει τα µέλη για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
Σύµφωνα µε την µε αρ. 1418/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίσθηκαν τα 
εξής: 

1. Η έγκριση του από 28/6/2013 πρακτικού της επιτροπής καταλληλότητας του άρθρου 13 του 
Π.∆. 242/96, που αφορά στην µε αρ. 1145/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σύµφωνα µε το οποίο κρίθηκε κατάλληλο το ακίνητο επί της Λεωφόρου Συγγρού 165 στην Ν. 
Σµύρνη, ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων, µε την προϋπόθεση να 
πραγµατοποιηθούν οι εργασίες και να προσκοµισθούν τα πρόσθετα τεχνικά νοµιµοποιητικά 
στοιχεία, όπως αυτά περιγράφονται.  
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2. Η απευθείας µίσθωση, χωρίς δηµοπρασία, για την στέγαση των ∆/νσεων Χωρικού Σχεδιασµού, 
Πολιτικής γης, Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής, Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Κεντρικού Τοµέα, του Τµήµατος Αλιείας Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τοµέα Αθηνών  και των 
∆/νσεων Εκπαίδευσης της ∆΄ Αθήνας, στο ακίνητο επί της Λ. Συγγρού 165 στην Ν. Σµύρνη, 
ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων, µετά από διαπραγµάτευση του 
ύψους του µισθώµατος µε τους νόµιµους εκπρόσωπους αυτού σε επόµενη συνεδρίαση. 
Η Υπηρεσία µε το µε αρ. πρωτ. 138877/12.7.2013 έγγραφο κοινοποίησε την εν λόγω απόφαση 
στο Μ.Τ.Π.Υ. και απέστειλε πρόσκληση να παρευρεθεί στην συνεδρίαση της 19ης/7/2013 της 
Οικονοµικής Επιτροπής, προσκοµίζοντας έγγραφη αποδοχή των όρων του από 28-6-2013 
πρακτικού της επιτροπής καταλληλότητας. 
Το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
& Πρόνοιας µε επιστολή του στην Υπηρεσία µας προσφέρει το εν λόγω ακίνητο, συνολικής 
ωφέλιµης επιφάνειας 2.487τ.µ, έναντι µηνιαίου µισθώµατος 17.000 ευρώ (ήτοι 6,83€/τ.µ. 
ωφέλιµης επιφάνειας). 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Τη διαπραγµάτευση του ύψους του µισθώµατος του ακινήτου επί της Λεωφόρου Συγγρού 165 
στην Ν. Σµύρνη, ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων, για την στέγαση 
των ∆/νσεων Χωρικού Σχεδιασµού, Πολιτικής γης, Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής, 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα, του Τµήµατος Αλιείας Π.Ε. 
Κεντρικού και Νότιου Τοµέα Αθηνών  και των ∆/νσεων Εκπαίδευσης της ∆΄ Αθήνας.  
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται για χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής του 
πρωτοκόλλου  παράδοσης - παραλαβής  από την αρµόδια επιτροπή και µετά την 
πραγµατοποίηση των εργασιών που περιγράφονται στο από 28/05/2013 πρακτικό 
καταλληλότητας, το οποίο είναι γνωστό στο Μ.Τ.Π.Υ., µε την προϋπόθεση ότι θα αποδεχθεί 
εγγράφως τους όρους του και για εννέα έτη (9). 
Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωµα να λύσει µονοµερώς την σύµβαση-λόγω µεταφοράς 
των στεγαζόµενων υπηρεσιών σε ιδιόκτητο ή δωρεάν παραχωρούµενο ακίνητο ή λόγω 
κατάργησης των υπηρεσιών αυτών, να εγκαταστήσει στο µίσθιο υπηρεσία διαφορετική από 
εκείνες που είχαν αρχικά προβλεφθεί, καθώς και µε απλή δήλωση εκ µέρους του αρµοδίου 
οργάνου της Περιφέρειας διατηρείται η δυνατότητα παράτασης της µίσθωσης-για χρόνο το 
πολύ ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόµενο, κατ’ εφαρµογή του Π.∆. 242/1996 (άρθρα 19, 20 
και 21).  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
Την αναβολή του θέµατος: «∆ιαπραγµάτευση µισθώµατος του ακίνητου επί της Λ. Συγγρού 165 

στην Ν. Σµύρνη», σε επόµενη συνεδρίαση. 
 

 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Ιωάννης Αξαρλής  

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Ελένη Ζαφειρίου 

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

Νικόλαος Ανδρουλακάκης 

Ιάκωβος Προµπονάς 

Θάλεια Καραΐνδρου 
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