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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2979/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ, στο 
Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 198413 πρόσκληση του Προέδρου 
της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-10-2018. 
 

Θέμα 13 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραλαβή χώρου προς μίσθωση επί 
της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα για την κάλυψη των αναγκών επέκτασης της 
Δ/νσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη  
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας 
κα. Αικατερίνη Ασημακοπούλου 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ 174029-15/10/2018 
εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
-Την υπ’ αριθ. 1468/2018 (ΑΔΑ: ΨΣ8Ω7Λ7-Π4Ζ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία αποφασίσθηκε η μίσθωση χώρου, επιφάνειας 120τ.μ. με τη 
διαδικασία της απευθείας μίσθωση, χωρίς δημοπρασία, όπως προβλέπεται από την 
παρ. 2β του άρθρου 16 του Π.Δ. 242/1996, σε μη μισθωμένους χώρους του 
ακινήτου επί της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα, με πρόσκληση των ιδιοκτητών, που 
θα καλύπτει τις ανάγκες επέκτασης της ήδη εγκατεστημένης Δ/νσης Τεχνολογιών 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών σε χώρο μικρότερο του ήδη μισθωμένου λόγω 
αυξημένων αναγκών και μέχρι την ημερομηνία λήξης των κυρίων συμβάσεων, 
δηλαδή έως 3-3-2019 ή έως 18-5-2023. 
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-Την υπ’ αριθ. 1917/2018 (ΑΔΑ: 6ΚΛ07Λ7-9Ο0) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία: i) εγκρίθηκε το από 3/7/2018 Πρακτικό της Επιτροπής 
Καταλληλότητας του άρθρ. 13 του Π.Δ. 242/1996 και ii) αποφασίστηκε, μεταξύ 
άλλων, η απευθείας μίσθωση χωρίς δημοπρασία χώρου επιφανείας 117,80τ.μ. στον 
Α΄ όροφο του ακινήτου επί της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Ιωάννη 
Τσιρώνη, μετά από διαπραγμάτευση του ύψους του μισθώματος με τον ιδιοκτήτη. 
- Την υπ’ αριθ. 2001/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΞΝ7Λ7-ΚΓΥ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η μίσθωση του χώρου 117,80 τ.μ. στον Α’ 
όροφο του ακινήτου επί της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας κατά τα 2/3 
εξ’ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας στον κ. Ιωάννη Τσιρώνη του Γεωργίου και 
κατά το 1/3 εξ’ αδιαιρέτου της επικαρπίας στην κ. Αικατερίνη Δασκαλοπούλου του 
Αθανασίου, σύζυγο Γεωργίου Τσιρώνη, για την κάλυψη των αναγκών επέκτασης 
στέγασης της ήδη εγκατεστημένης Δ/νσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. 
-Το από 27/8/2018 Ιδιωτικό Συμφωνητικό με το οποίο μισθώθηκε ο εν λόγω χώρος 
στην Περιφέρεια Αττικής, με μηνιαίο μίσθωμα 883,50€ και διάρκεια της μίσθωσης 
μέχρι τη λήξη της κύριας σύμβασης  ήτοι μέχρι τις 3-3-2019, αρχής γενομένης από 
την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου  παράδοσης - παραλαβής από την 
αρμόδια επιτροπή. 
-Το υπ΄αρ.πρωτ. 164619/28-08-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την 
Επιτροπή Καταλληλότητας – Παραλαβής – Παράδοσης Μισθωμένων Κτιρίων της 
Π.Α. βάσει του ως άνω Ιδιωτικού Συμφωνητικού,  προκειμένου να παραληφθεί ο 
υπόψη χώρος.  
-Το με αρ. πρωτ. 165052/12-09-2018 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής 
Καταλληλότητας – Παραλαβής – Παράδοσης Μισθωμένων Κτιρίων της Π.Α., κας 
Τασούλη Ελισσάβετ, στο οποίο υποβάλλονται παρατηρήσεις για τις ελλείψεις που 
παρουσιάζει το μίσθιο και καταγράφονται οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν 
από τους εκμισθωτές, προκειμένου η Επιτροπή να προβεί στην παραλαβή του.  

 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω  

 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος. 
 

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

Α)Την έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής Καταλληλότητας ( με εξαίρεση το 
τέταρτο σημείο ) 
Β) Να προχωρήσουν άμεσα  μέσω της εργολαβίας που αφορά παρεμβάσεις στα 
κτίρια της Περιφέρειας Αττικής ,οι προσαρμογές στο χώρο, δηλαδή  οι διαμορφώσεις 
στον χώρο των εξωτερικών μονάδων κλιματισμού, αποξηλώσεις( χωρίσματα , 
έπιπλο υποδοχής)  , Η/Μ εγκαταστάσεις .  
 

 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

        Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Σαπουνά Αγγελική  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη  
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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