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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. 3713/2018 
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 56ο  

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη των όρων και των προϋποθέσεων για την 
παραμονή μέρους των εγκαταστάσεων του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και του Κέντρου 
Φωτεινής Σηματοδότησης της Περιφέρειας Αττικής, στο κτήριο ΥΜΑ – ΝΥΜΑ, ιδιοκτησίας 
ΟΤΕestate  
 
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 233238/03-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω: 
1. Με το από 19-2-2003 Μισθωτήριο Συμβόλαιο η Περιφέρεια Αττικής, μισθώνει τμήματα ισογείου, 

Α΄ και Β΄ ορόφου συνολικής επιφάνειας 820τ.μ., στο ακίνητο επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου 100 
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(Κτήριο ΥΜΑ - ΝΥΜΑ) στην Αθήνα, ιδιοκτησίας «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» για τη στέγαση του 
Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας. 

2. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 318/16-5-2018 επιστολή της «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», ζητείται η σταδιακή 
απόδοση των ως άνω χρησιμοποιούμενων από την Περιφέρεια Αττικής χώρων, ιδιοκτησίας 
της. 

3. Με την αριθ. 2583/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε η αρ. πρωτ. 
197582/24-11-2018 μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για την μεταστέγαση τμημάτων 
του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας (Τμήμα Κέντρου Διαχείρισης και Μελετών Κυκλοφορίας) 
της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, με καταληκτική 
ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στις 19-12-2018. 

4. Δεδομένου ότι η διαγωνιστική διαδικασία μίσθωσης ακινήτων είναι χρονοβόρα, ζητήθηκε με το 
υπ’ αρ. πρωτ. 198044/11-10-2018 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών η παραμονή 
μέρους των εγκαταστάσεων του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και του Κέντρου Φωτεινής 
Σηματοδότησης στο εν λόγω ακίνητο.  

5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 231497/20-11-2018 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών με το 
οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ’ αρ. πρωτ. 603/6-11-2018 έγγραφο της «ΟΤΕ Ακίνητα Α.Ε.», με 
το οποίο αποδέχεται το αίτημα παραμονής στο κτήριο ιδιοκτησίας τους ΥΜΑ – ΝΥΜΑ (οδός 
Πατησίων 83-85) αποκλειστικά και μόνο του τμήματος των εγκαταστάσεων του Κέντρου 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας και των εγκαταστάσεων του Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης, άνευ 
ανταλλάγματος, για χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνά τα δύο (2) έτη, υπό την 
προϋπόθεση υπογραφής χρησιδανείου, οι όροι του οποίου περιλαμβάνονται στο ανωτέρω 
έγγραφο, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την αποδοχή ή μη της παραχώρησης από τον «ΟΤΕ Ακίνητα Α.Ε.» χώρων του κτηρίου ΥΜΑ – 
ΝΥΜΑ (οδός Πατησίων 83-85), αποκλειστικά και μόνο του τμήματος των εγκαταστάσεων του 
Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και των εγκαταστάσεων του Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης, 
άνευ ανταλλάγματος, για χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνά τα δύο (2) έτη. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπόψη ότι σε επόμενη συνεδρίαση θα εγκριθεί το χρησιδάνειο  
ομόφωνα αποφασίζει 

 
A) Την αποδοχή της παραχώρησης χρήσης, άνευ ανταλλάγματος, από τον «ΟΤΕ Ακίνητα 

Α.Ε.» χώρων του κτηρίου ΥΜΑ – ΝΥΜΑ (οδός Πατησίων 83-85), για την στέγαση, 
αποκλειστικά και μόνο, του τμήματος των εγκαταστάσεων του Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και των εγκαταστάσεων του Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης, συνολικής 
επιφάνειας 238,04τ.μ. (ισογείου, α’ ορόφου και υπογείου), για χρονικό διάστημα που δεν θα 
ξεπερνά τα δύο (2) έτη. 

B) Οι όροι της σχετικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του «ΟΤΕ Ακίνητα 
Α.Ε.», θα τεθούν προς συζήτηση για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή σε επόμενη 
συνεδρίαση. 

 
 

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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