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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 76η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3709/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 245456 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 06-12-2018. 

 
Θέμα 52ο  

Ακύρωση της υπ΄αρ. 714/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την παράγραφο 
Β΄   
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Βρύνα Φωτεινή  

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

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ αριθμ πρωτ 237558/29-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 
1. Με το από 16-7-2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής 

μίσθωσε ακίνητο επί της οδού Κλεισθένους 35 στην Αγία Παρασκευή, επιφάνειας 1.302τ.μ., 
ιδιοκτησίας των κ.κ. Πηλιούνη Άννας, Ελένης και Κωνσταντίνου, χρονικής διάρκειας τριών (3) 
ετών, για την στέγαση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, η 
οποία συνεχίζει να βρίσκεται στο ίδιο ακίνητο, μετά την άγονη διεξαγωγή σχετικών 
διαγωνισμών για νέα μίσθωση κτιρίου.  
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2. Με την υπ΄αρ. 714/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε: Α) ο ορισμός 
του ποσού των 4.450,00€, το οποίο συμφωνήθηκε κατά τη διαπραγμάτευση, ως μηνιαίο 
μίσθωμα που θα καταβάλλει η Περιφέρεια Αττικής από 01-01-2017 μέχρι και την παράδοση 
του εν λόγω κτιρίου, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν. 4447/23-12-
2016 και Β)  η αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης, από μέρους των εκμισθωτών, επιπλέον 
90τ.μ. άνευ ανταλλάγματος στο εν λόγω ακίνητο, προς δωρεάν χρήση από την Περιφέρεια, με 
ημερομηνία έναρξης χρήσης την 1η-4-2017.  

3. -Με τις από 11/06/2018 και 19/11/2018 Επιστολές η εκπρόσωπος των Ιδιοκτητών του 
ακινήτου, κα Πηλιούνη Άννα μας ενημερώνει ότι έχει ανακύψει φορολογικό θέμα αναφορικά με 
την δωρεάν παραχώρηση του ως άνω ισόγειου χώρου που αναφέρεται στην απόφαση με αρ. 
714/2017 και ότι δεν μπορεί πλέον να ισχύσει.  

 
Κατόπιν των ανωτέρω, τα οποία επισυνάπτονται, 

Εισηγούμαστε: 
 

Την ακύρωση της Απόφασης με αρ. 714/2017 της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την 
παράγραφο Β που αφορά στην «αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης, από μέρους των 
εκμισθωτών, επιπλέον 90τ.μ. άνευ ανταλλάγματος στο εν λόγω ακίνητο, προς δωρεάν χρήση από 
την Περιφέρεια, με ημερομηνία έναρξης χρήσης την 1η-4-2017».  
 

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

 
 

Την ακύρωση της Απόφασης με αρ. 714/2017 της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την 
παράγραφο Β που αφορά στην «αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης, από μέρους των 
εκμισθωτών, επιπλέον 90τ.μ. άνευ ανταλλάγματος στο εν λόγω ακίνητο, προς δωρεάν χρήση από 
την Περιφέρεια, με ημερομηνία έναρξης χρήσης την 1η-4-2017».  

 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική  
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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