
                  
 
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 42η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1949/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 13-07-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 136529 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 10-07-2018. 
 

Θέμα 1ο  
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλόλητας 
που αφορά τα ακίνητα ευρισκόμενα επί της Λ. Κηφισίας 18 και Γκύζη και επί της Λ. Κηφισίας 20 και 
Γκύζη στο Δήμο Αμαρουσίου, για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Π.Ε. Βόρειου Τομέα. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος  

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Νερούτσου Μαρία 

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Μεταξά Ειρήνη  

 Χριστάκη Μαρία  

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

 Στεργίου Ιωάννα 

 Δημάκος Δημήτρης 

 Σαπουνά Αγγελική 

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία 
Ντόβα. 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στην κα 
Δελημιχαήλ, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
 Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω:  
1) Στις 28-7-2017 υπογράφηκε Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου, για την μίσθωση 

ακινήτων, που βρίσκονται το μεν ένα επί της Λ. Κηφισίας 18 και Γκύζη, το δε άλλο επί της Λ. 
Κηφισίας 20 και Γκύζη στο Δήμο Αμαρουσίου, προκειμένου να στεγαστούν Υπηρεσίες της 
Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών. 
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2) Σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 του εν λόγω μισθωτηρίου και προκειμένου το μίσθιο να 
ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες λειτουργίας του, συμφωνήθηκε, όπως οι συνιδιοκτήτες  
προχωρήσουν αποκλειστικά με δαπάνες τους, σε εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται 
στα πρακτικά της Ενιαίας Επιτροπής για την Καταλληλότητα – Παραλαβή – Παράδοση 
Μισθωμένων Κτιρίων – Αγορά Κτιρίων Αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής και της Τεχνικής 
Έκθεσης – Παρατηρήσεων του κ. Αθ. Μοσχολέα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
του ως άνω συμφωνητικού. Τις εν λόγω εργασίες, οι συνιδιοκτήτες αποδέχτηκαν να 
ολοκληρώσουν εντός χρονικού ορίου πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης 
Μίσθωσης, ήτοι έως 27-12-2017. 

3) Με την υπ’ αρ. 3555/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’ αριθ. 55/2018 
συμπληρωματική Απόφαση αυτής δόθηκε παράταση προθεσμίας παραλαβής δύο (2) 
επιπλέον μηνών, ήτοι έως 27-2-2018. 

4) Με την υπ’ αριθ. 619/13-3-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 28-2-
2018 Πρακτικό της ως άνω Ενιαίας Επιτροπής και ως εκ τούτου η παράταση τριάντα (30) 
ημερών, προκειμένου οι εκμισθωτές να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. 

5) Με την υπ’ αριθ. 1158/3-5-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 30-3-
2018 Πρακτικό της ως άνω Ενιαίας Επιτροπής και παρατάθηκε η παραλαβή των εν λόγω 
ακινήτων μέχρι την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018, με την σημείωση ότι κατά την ημέρα 
παραλαβής τους θα πρέπει να προσκομιστούν στην Επιτροπή όλα τα προβλεπόμενα 
πιστοποιητικά. 

6) Με την υπ’ αριθ. 1158/3-5-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 30-3-
2018 Πρακτικό της ως άνω Ενιαίας Επιτροπής και παρατάθηκε η παραλαβή των εν λόγω 
ακινήτων μέχρι την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018, με την σημείωση ότι κατά την ημέρα 
παραλαβής τους θα πρέπει να προσκομιστούν στην Επιτροπή όλα τα προβλεπόμενα 
πιστοποιητικά. 

7) Με την υπ’ αριθ. 1596/12-6-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 4-6-
2018 Πρακτικό της ως άνω Ενιαίας Επιτροπής και παρατάθηκε η παραλαβή των εν λόγω 
ακινήτων μέχρι το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018. 

8) Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 116703/14-6-2018 έγγραφό μας, κοινοποιήθηκε αρμοδίως η ως άνω 
απόφαση στους ιδιοκτήτες των εν λόγω ακινήτων. 

9) Με το υπ’ αρ. πρωτ. 120920/21-6-2018 έγγραφό μας διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σχετικά 
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν με την από 20-6-2018 αίτηση του κ. Μιχαλόπουλου.  

10) Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 122824/12-7-2018 έγγραφό της, η Επιτροπή του άρθρου 13 του Π.Δ. 
242/1996 διαβίβασε στην Υπηρεσία μας το από 3-7-2018 Πρακτικό με θέμα: Παραλαβή 
κτηρίων επί της Λ. Κηφισίας 18 και Γκύζη και επί της Λ. Κηφισίας 20 και Γκύζη, για την 
στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σύμφωνα με το οποίο: «παραλαμβάνουμε τα κτήρια επί 
της  Λεωφ. Κηφισίας 18 & Γκύζη και Λεωφ. Κηφισίας 20 & Γκύζη στο Μαρούσι, όπως αυτά 
περιγράφονται στο 28.07.2017 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, συνιδιοκτησίας : 1) της εταιρείας με το 
διακριτικό τίτλο «SOLID INVESTMENTS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ», 2) της εταιρείας με το διακριτικό 
τίτλο «BAU HELLAS», 3) της εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ Β. 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 4) της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΘΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και 5) του ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για τη στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής». 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, 
εισηγούμαστε  

 
τη συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 3-7-2018 πρακτικού της 
Επιτροπής Καταλληλόλητας, που αφορά την παραλαβή των ακινήτων που βρίσκονται επί της Λ. 
Κηφισίας 18 και Γκύζη και επί της Λ. Κηφισίας 20 και Γκύζη στο Δήμο Αμαρουσίου, για την 
στέγαση των Υπηρεσιών της Π.Ε. Βόρειου Τομέα. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
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την έγκριση του από 3-7-2018 πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλόλητας, και την παραλαβή των 
ακινήτων που βρίσκονται επί της Λ. Κηφισίας 18 και Γκύζη και επί της Λ. Κηφισίας 20 και Γκύζη 
στο Δήμο Αμαρουσίου, για την στέγαση των Υπηρεσιών της Π.Ε. Βόρειου Τομέα. 
 

 Τα τακτικά μέλη της Οικ. Επιτροπής κ.κ. Φωτ. Βρύνα  και Αικ. Αδαμοπούλου δηλώνουν 
λευκό. 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικ. Επιτροπής κα Α. Μεθυμάκη ψηφίζει κατά με τη 
σημείωση ότι: «εμμένουμε στις απόψεις μας όπως αυτές διατυπώνονται στο πρακτικό της 
επιτροπής καταλληλόλητας». 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 

 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Βρύνα Φωτεινή  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη  
Χριστάκη Μαρία  
Μεθυμάκη Άννα 
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