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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 48η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1929/2013 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 13/09/2013,  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 10/09/2013.  

 
Θέμα 70o 

Επαναδιαπραγμάτευση μισθώματος του χώρου γραφείων Δ1 στον 4ο όροφο, επιφάνειας 800τ.μ., στο 
ακίνητο που βρίσκεται επί της Λ. Συγγρού 80-88, στην Αθήνα. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Ελένη Ζαφειρίου 
Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

 Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνημόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα 
Μουρτζανού, οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Σύμφωνα με την με αρ. 1337/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκαν τα 
εξής: 

1. Η έγκριση του από 11/6/2013 πρακτικού της επιτροπής καταλληλότητας του άρθρου 13 του Π.Δ. 
242/96, που αφορά στην με αρ. 550/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το 
οποίο κρίθηκε κατάλληλος ο χώρος γραφείων Δ1 στον 4ο όροφο επιφανείας  800 τ.μ. στο 
ακίνητο επί της Λεωφόρου Συγγρού 80-88 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας της εταιρείας «TOWER REIT 
S.A-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», με την προϋπόθεση να πραγματοποιηθούν οι εργασίες και 
να προσκομισθούν τα πρόσθετα τεχνικά νομιμοποιητικά στοιχεία, όπως αυτά περιγράφονται.  

2. Η έγκριση της απευθείας μίσθωσης, χωρίς δημοπρασία, επιπλέον χώρου που καλύπτει τις 
ανάγκες επέκτασης σε μη μισθωμένα διαμερίσματα του μισθίου, των ήδη εγκατεστημένων 
Υπηρεσιών, στο ακίνητο επί της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα, επιφάνειας 800 τ.μ. στον Δ΄ 
όροφο και την αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης (2) υπόγειων θέσεων στάθμευσης 
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ιδιοκτησίας της εταιρείας «TOWER REIT S.A-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», μετά από 
διαπραγμάτευση του ύψους του μισθώματος με την ιδιοκτήτρια εταιρεία σε επόμενη συνεδρίαση. 
Στην συνεδρίαση της 12ης/7/2013 της Οικονομικής Επιτροπής, ο εκπρόσωπος της εταιρείας 
«TOWER REIT S.A-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», προσκόμισε έγγραφη αποδοχή των όρων 
του από 11-6-2013 πρακτικού της επιτροπής καταλληλότητας και κατά την διαπραγμάτευση για 
το ύψος του μισθώματος του χώρου γραφείων Δ1, στον Δ΄ όροφο, επιφάνειας 800 τ.μ. στο 
ακίνητο επί της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα προσέφερε τον ανωτέρω χώρο έναντι του ποσού 
των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500€) μηνιαίως, ήτοι 11,875€/τ.μ., με δωρεάν 
παραχώρηση δύο (2) υπόγειων θέσεων στάθμευσης. 
Η Οικονομική Επιτροπή απέρριψε την συγκεκριμένη προσφορά και αποφάσισε την επανεξέταση 
του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση, μόνο στην περίπτωση που η εταιρεία προσφέρει μειωμένο 
μίσθωμα. (Αρ. απόφασης 1463/2013) 
Η ιδιοκτήτρια εταιρεία με την από 5/9/2013 επιστολή της μας ενημερώνει ότι η τελική προσφορά 
της ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500,00€) μηνιαίως, με δωρεάν 
παραχώρηση δύο (2) υπόγειων θέσεων στάθμευσης. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την επαναδιαπραγμάτευση του ύψους του μισθώματος του χώρου γραφείων Δ1, στον Δ΄ όροφο, 
επιφάνειας 800 τ.μ. στο ακίνητο επί της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα ιδιοκτησίας της εταιρείας 
«TOWER REIT S.A-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», για την στέγαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.  
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 11/06/2013 πρακτικό καταλληλότητας, το οποίο η 
εκμισθώτρια έχει αποδεχθεί και μέχρι την ημερομηνία λήξης της κύριας σύμβασης, δηλαδή την 
3η/3/2018.  
 

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

 
την αναβολή του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση. 

 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαμπος Καραθάνος 
Ελένη Ζαφειρίου 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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