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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 27η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1418/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 95417 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
17-05-2018. 

 
Θέμα 16ο εκτός ημερησίας διατάξεως 

Αίτημα του Σ.Ε.ΟΔ.Α.Β.Α. για παραχώρηση χρήσης container. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Δημάκος Δημήτρης 

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρά. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με την διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στην κα. Μουρτζανού, η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 
- Το άρθρο 12 «Παραχώρηση της χρήσης ακινήτων και κινητών πραγμάτων» του ΠΔ 242/1995 περί 
«Καθορισμού προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, την δωρεά, την 
παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, την μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών 
πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ 179/Α/7-81996).  
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- Το άρθρο 5 «Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής» του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) 
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010. 
- Την με αρ. πρωτ. 04-18/10-5-2018 αίτηση του Σωματείου Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών 
Αυτοκινήτων Βόρειας Αθήνας (Σ.Ε.ΟΔ.Α.Β.Α.) προς την Αντιπεριφερειάρχη Κ.Τ. κα Κυπριανίδου, για 
την παραχώρηση του παρακείμενου container, για τη στέγαση βασικών υπηρεσιών των μελών του, σε 
σχέση με τις εργασίες που πραγματοποιούνται στην οικεία υπηρεσία. 
- Το με αρ. πρωτ. Γ.Χ. 6532/21-5-2018 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών κι Επικοινωνιών Κ.Τ. με το 
οποίο μας διαβιβάστηκε η σύμφωνη γνώμη της Αντιπεριφερειάρχη Κ.Τ. κας Κυπριανίδου (αρ. πρωτ. 
94117/17-5-2018) για την παραχώρηση της χρήσης του container και με το οποίο μας ενημερώνουν 
ότι το αναφερόμενο container είναι περίπου είκοσι (20) τ.μ., και βρίσκεται στον προαύλιο χώρο της 
υπηρεσίας. Σε αυτό στεγαζόταν η Επιθεώρηση Οχημάτων κι ότι από το 2011 μέχρι και σήμερα δεν 
χρησιμοποιείται. 

Κατόπιν των ανωτέρω τα οποία επισυνάπτονται 
Καλείται η Οικονομική επιτροπή να αποφασίσει επί του σχετικού αιτήματος 
 

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

 
Την παραχώρηση χρήσης ενός (1) container επιφανείας είκοσι (20) τ.μ, περίπου, το οποίο βρίσκεται 
στον προαύλιο χώρο της Δ/νσης Μεταφορών κι Επικοινωνιών Κ.Τ. στο Χολαργό, στο Σωματείο 
Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων Βόρειας Αθήνας (Σ.Ε.ΟΔ.Α.Β.Α.), για τη στέγαση 
βασικών υπηρεσιών των μελών του Σ.Ε.ΟΔ.Α.Β.Α, σε σχέση με τις εργασίες που πραγματοποιούνται 
στην οικεία Υπηρεσία με τους παρακάτω όρους: 
 
1. Η παραχώρηση χρήσης είναι για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, από την κοινοποίηση της 

παρούσας απόφασης στο Σωματείο Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων Βόρειας 
Αθήνας (Σ.Ε.ΟΔ.Α.Β.Α.), με δικαίωμα παράτασης για χρόνο, το πολύ ίσο προς το αρχικό 
προβλεπόμενο και εφόσον προς τούτο θα ενημερώσει εγγράφως τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Αττικής ένα (1) μήνα νωρίτερα, προκειμένου να εισαχθεί το θέμα στην Οικονομική 
Επιτροπή. 

2. Η παραχώρηση αίρεται άμεσα στην περίπτωση που απαιτηθεί από την Περιφέρεια η 
επαναχρησιμοποίηση του conteiner για τις υπηρεσιακές της ανάγκες. 

3. Η παραχώρηση χρήσης αφορά και περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στο Σ.Ε.ΟΔ.Α.Β.Α. και δεν 
δύναται το δικαίωμα χρήσης του εν λόγω χώρου να επεκταθεί ή να μεταβιβαστεί σε τρίτους. 

4. Το Σ.Ε.ΟΔ.ΑΒ.Α. είναι υπεύθυνος σε περίπτωση που προκληθούν οιαδήποτε ζημιές στο χώρο 
από πρόσωπα που το χρησιμοποιούν. 

5. Ρητώς αναφέρεται πως δεν επιτρέπεται οιαδήποτε άλλη χρήση πέραν της ανωτέρω 
συμφωνηθείσας και ιδιαιτέρως η χρήση του ανωτέρω container για την εξυπηρέτηση άλλου 
σκοπού. 

6. Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του Σ.Ε.ΟΔ.Α.Β.Α. οποιουδήποτε των παραπάνω όρων, 
άπαντες των οποίων θεωρούνται ουσιώδεις, η Περιφέρεια Αττικής δύναται να απαιτήσει την 
απόδοση του ως άνω χώρου, αζημίως για την ίδια, χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω αποζημίωση 
της. 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Δημάκος Δημήτρης 
Χρυσικός Φώτιος 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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