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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 4

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 159/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 24/1/2014,  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 21/1/2014.  

 
Θέμα 12o  

Διεξαγωγή δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών της Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα της Περιφέρειας Αττικής (Αρ. Διακήρυξης 224243/19-11-2013). 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Χαράλαμπος Καραθάνος 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνημόνιο» καθώς και ο κ. Χρήστος Χούμπαυλης, ιδιοκτήτης ακινήτου. 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στην κα. 
Μουρτζανού, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω: 
 Η Περιφέρεια Αττικής δημοσίευσε την με αρ. πρωτ. 224243/19-11-2013 διακήρυξη 
μειοδοτικής δημοπρασίας με γραπτές προσφορές, για την μίσθωση ακινήτου που θα 
χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής 
καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι την 9η  Δεκεμβρίου 2013.  

Εν συνεχεία η Επιτροπή Καταλληλότητας Μισθωμένων κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας 
Αττικής για την Π.Ε. Κεντρικού Τομέα εξέτασε την πληρότητα του φακέλου προσφοράς κτιρίου προς 
μίσθωση του κου Χρήστου Χούμπαυλη - ιδιοκτήτη ακινήτου  επί της οδού Λ. Συγγρού 80-88 στην 
Αθήνα, τον έκρινε πλήρη, βάσει της σχετικής διακήρυξης και μετέβη στο προσφερόμενο ακίνητο και 
γνωμοδότησε για την καταλληλότητα αυτού, σύμφωνα με το από 18/12/2013 πρακτικό της. 

Η Οικονομική επιτροπή με την με αρ. 16/2014 απόφασή της ενέκρινε το από 18/12/2013 
πρακτικό της  Επιτροπής Καταλληλότητας και όρισε ως ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας την 
24η Ιανουαρίου 2014 και ώρα 12 μ. 
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Η ανωτέρω απόφαση, καθώς και το πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας κοινοποιήθηκαν στον 
συμμετέχοντα ενώ παράλληλα του ζητήθηκε να προσκομίσει την ημέρα διεξαγωγής της 
δημοπρασίας, σφραγισμένη οικονομική προσφορά και έγγραφη αποδοχή των όρων του από 
18/12/2013 πρακτικού της  Επιτροπής Καταλληλότητας, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 224243/19-
11-2013 διακήρυξη. 

Βάσει του άρθρου 14 της εν λόγω διακήρυξης κατά την διενέργεια της δημοπρασίας, σε 
περίπτωση που οι οικονομικές προσφορές δεν υποβάλλονται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, 
υποβάλλονται από νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 
Η Δημοπρασία είναι φανερή και προφορική.  
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Οικονομική Επιτροπή και τον 
συμμετέχοντα-μειοδότη. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 
      ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Α) Την διενέργεια της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου συνολικής επιφανείας 1.368,90 τ.μ., 
το οποίο βρίσκεται επί της οδού Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα - ιδιοκτησίας του κου Χρήστου 
Χούμπαυλη, που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής. (Αρ. Διακήρυξης 224243/19-11-2013) 
Β) Την συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατακύρωση της δημοπρασίας, εφόσον το επιτευχθέν 
αποτέλεσμα κριθεί συμφέρον για το Δημόσιο. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή 
 

Α) Προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς του ιδιοκτήτη του ακινήτου 

που βρίσκεται επί της οδού Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα, κ Χρήστου Χούμπαυλη, που 
συμμετείχε στην δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. (Αρ. Διακήρυξης 224243/19-11-
2013). 

 
Β) Μετά τη μονογραφή της ανωτέρω οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την οποία: 
  (i) προσέφερε το μηνιαίο μίσθωμα ανερχόμενο στο ποσό των 15.000,00€ (δεκαπέντε χιλιάδων 

ευρώ), που αφορά συνολική επιφάνεια 1368,83 τ.μ. ήτοι 1187 τ.μ. στον 6ο όροφο, 50 τ.μ. στον 
7ο όροφο και 15 θέσεις στάθμευσης επιφάνειας 439,46 x 0,3 = 131,83 τ.μ. στο Β΄ υπόγειο του 
κτιρίου, 

 (ii) παραχωρεί άνευ ανταλλάγματος, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης επιπλέον επιφάνεια 
56τ.μ. στον 7ο όροφο, 

 
και αφού ελέγχθηκε η προσκόμιση έγγραφης αποδοχής των όρων του από 18/12/13 πρακτικού 

της Επιτροπής Καταλληλότητας, ξεκίνησε η διενέργεια της δημοπρασίας, 
 

Γ) Προχώρησε στην διαπραγμάτευση για την μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας Χρήστου Χούμπαυλη, 
που βρίσκεται επί της οδού Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα, για τη στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. 

 
 

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

 

Α) Τη μίσθωση του ακινήτου επί της Λ. Συγγρού 80-88, στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Χρ. Χούμπαυλη, 
συνολικής επιφάνειας 1.237τ.μ., ήτοι 1.187τ.μ. 6ου ορόφου και τμήμα επιφάνειας 50τ.μ. του 7ου 
ορόφου, με μηνιαίο καταβαλλόμενο μίσθωμα, όπως συμφωνήθηκε  μετά από τη διαπραγμάτευση, 
το ποσό των 11.800€ (έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ), και 

Β) την αποδοχή της παραχώρησης, από τον ιδιοκτήτη κ. Χρ. Χούμπαυλη, άνευ ανταλλάγματος, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης επιπλέον επιφάνειας 56τ.μ. στον 7ο όροφο και 10 θέσεων 
στάθμευσης αυτοκινήτων στο Β΄ υπόγειο του κτιρίου, όπως προέκυψε από τη διαπραγμάτευση.  

 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για χρονικό διάστημα 9 ετών (εννέα ετών) από την ημερομηνία 
υπογραφής του πρωτοκόλλου  παράδοσης - παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή μετά την 
πραγματοποίηση των εργασιών που περιγράφονται στο από 18/12/2013 πρακτικό καταλληλότητας 
και με την προϋπόθεση να αντικατασταθεί η μοκέτα με νέα και όχι να καθαριστεί, αίτημα του 
ιδιοκτήτη, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό.  
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Το μίσθωμα θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο μετά το τέλος κάθε ημερολογιακής τριμηνίας 

στην ΑΛΦΑ Τράπεζα και θα είναι σταθερό για τα  δύο πρώτα χρόνια. Για τα επόμενα έτη 
μίσθωσης (3ο ,4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο και 9ο) το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως 
και αυτομάτως από τη μισθώτρια με βάση τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 
τη δωδεκάμηνη περίοδο, ήτοι από το μήνα αναπροσαρμογής έως τον αντίστοιχο μήνα του 
προηγούμενου δωδεκάμηνου, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.  

 
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.Δ. 242/1996 (άρθρα 19, 20 και 21).  
 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
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