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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 7η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 408/2014 
 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14/02/2014,  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 11/02/2014.  

 
Θέμα 68o  

Λύση μίσθωσης του ακινήτου επί των οδών Καλαμακίου, Μανδηλαρά και Αμμοχώστου, στον Άλιμο. 
 
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 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής  

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης 

 Ελένη Ζαφειρίου 
Απόντες: 
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στην κα. 
Λαμπρογιώργου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Η Περιφέρεια Αττικής μισθώνει ακίνητα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για να καλύψει τις 
στεγαστικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, σε αυτόνομα 
κτίρια ανά Περιφερειακή Ενότητα. 

Με τον Ν. 4027/4.11.11 και συγκεκριμένα βάσει του άρθρου 32 καταργηθήκαν τα γραφεία 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, φυσικής αγωγής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, οπότε και προχωρήσαμε άμεσα στην λύση των υφιστάμενων μισθώσεων. Ο 
εξοπλισμός των καταργηθέντων υπηρεσιών, όπως και οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν σ’ αυτές 
στεγάστηκαν στα μισθωμένα ακίνητα που έκαναν χρήση οι Δ/νσεις στις οποίες ανήκαν οργανικά, με 
αποτέλεσμα τα εν λόγω ακίνητα να μην εξυπηρετούν πλέον τις στεγαστικές ανάγκες τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και την ανάγκη συγκέντρωσης των υπηρεσιών σε 
ενιαίες κτιριακές δομές, όπου αυτό είναι χωροταξικά εφικτό, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις 
στεγαστικές δαπάνες, η Οικονομική Επιτροπή διακήρυξε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την 
μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της Π.Ε Νότιου Τομέα Αθηνών, ο οποίος και κατακυρώθηκε. 

H Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Δ΄ Δ/νσης Αθήνας στεγάζεται στον 1ο όροφο-, του ακινήτου 
που βρίσκεται επί των οδών Καλαμακίου, Μανδηλαρά και Αμμοχώστου, στον Άλιμο- σύμφωνα με 
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το από 31/08/2007 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης. Το ανωτέρω ακίνητο δεν εξυπηρετεί πλέον τις 
ανάγκες της Δ/νσης, καθώς συστεγάστηκαν με αυτή οι υπάλληλοι των καταργηθέντων γραφείων. 

Ύστερα από τα παραπάνω και σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου (β), του άρθρου 19 
του Π.Δ. 242/1996 και της παράγραφος 4.2 του εν λόγω Συμφωνητικού Μίσθωσης, η Περιφέρεια 
δικαιούται να λύσει μονομερώς την σύμβαση μίσθωσης αζημίως, με την υποχρέωση να ειδοποιήσει 
εγγράφως τον εκμισθωτή τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της 
σύμβασης.  

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι η συμβατική διάρκεια μίσθωσης του ακινήτου 
λήγει στις 11.11.2016, 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση της μονομερούς λύσης, δια καταγγελίας δια εγγράφου, της από 31/08/2007 σύμβασης 
μίσθωσης του ακινήτου που βρίσκεται επί των οδών Καλαμακίου, Μανδηλαρά και Αμμοχώστου, 
στον Άλιμο, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του άρθρου 19 του Π.Δ. 242/1996, λόγω επέκτασης 
της στεγαζόμενης υπηρεσίας κατά τρόπο ώστε το μίσθιο δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της 
 

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

 
Την έγκριση της μονομερούς λύσης, δια καταγγελίας δια εγγράφου, της από 31/08/2007 σύμβασης 
μίσθωσης του ακινήτου που βρίσκεται επί των οδών Καλαμακίου, Μανδηλαρά και Αμμοχώστου, 
στον Άλιμο, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του άρθρου 19 του Π.Δ. 242/1996, λόγω επέκτασης 
της στεγαζόμενης υπηρεσίας κατά τρόπο ώστε το μίσθιο δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου 
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