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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 2η 

 

Απόφαση υπ’ αριθ. 45/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-01-2019, 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. 16510 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 17-01-2019. 
 

Θέμα 2ο  
Τροποποίηση ως προς το σκέλος Β΄ της με αρ. 3713/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
που αφορά το κτίριο στέγασης του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και του Κέντρου Φωτεινής 
Σηματοδότησης ιδιοκτησίας OTEestat. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος  

 Νερούτσου Μαρία  

 Τσούπρα Ιωάννα 

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

 Στεργίου Ιωάννα  

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Σαπουνά Αγγελική 

 Τζίβα Αιμιλία  

 Βρύνα Φωτεινή 

 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για  τα εξής: 
 
Ο Πρόεδρος της  Επιτροπής κ. Καραμάνος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
- Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο OTE estate κ. Παναγιώτης Καλιαμπέτσος με το υπ’ αρ. πρωτ. 
603/6-11-2018 έγγραφο της «ΟΤΕ Ακίνητα Α.Ε.», 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 

ΑΔΑ: ΩΣ407Λ7-Ψ57



 

 2 

δύο (2) έτη, υπό την προϋπόθεση υπογραφής χρησιδανείου, οι όροι του οποίου 
περιλαμβάνονται στο έγγραφο αυτό, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

- Με την υπ’ αριθμ. 3713/11-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε: Α)Η 
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.  
 

Λαμβάνοντας υπόψη 
- Την με αρ. πρωτ. 1235814/6-10-2018 Ανακοίνωση Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το 
διακριτικό τίτλο OTE estate, σχετικά με την επικαιροποίηση της εκπροσώπησης της εταιρείας / 
Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων και Ορισμός Υπευθύνων έναντι του Νόμου από τον Γενικό Δ/ντή και 
Μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Καλιαμπέτσο του Γεωργίου.  

- Το γεγονός ότι το χρησιδάνειο καταρτίζεται με σύμβαση κατά το άρθρο 810 ΑΚ, η οποία δεν 
υπόκειται σε συγκεκριμένο τύπο και ότι από την επιστολή του νομίμου εκπροσώπου της ΟΤΕ 
ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. σε συνδυασμό με την με αριθμό 3713/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
συνάγεται η σύναψη σύμβασης χρησιδανείου 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

 
Την τροποποίηση ως προς το σκέλος Β΄ της με αρ. 3713/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, που αφορά το κτίριο στέγασης του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και του Κέντρου 
Φωτεινής Σηματοδότησης ιδιοκτησίας OTEestate, με αποδοχή των όρων της επιστολής του νόμιμου 
εκπροσώπου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το 
διακριτικό τίτλο OTE estate κ. Παναγιώτη Καλιαμπέτσου, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία λήψης της παρούσας αποφάσεως από την Οικονομική Επιτροπή. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την τροποποίηση ως προς το σκέλος Β΄ της με αρ. 3713/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, που αφορά το κτίριο στέγασης του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και του Κέντρου 
Φωτεινής Σηματοδότησης ιδιοκτησίας OTEestate, με αποδοχή των όρων της επιστολής του νόμιμου 
εκπροσώπου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το 
διακριτικό τίτλο OTE estate κ. Παναγιώτη Καλιαμπέτσου, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία λήψης της παρούσας αποφάσεως από την Οικονομική Επιτροπή. 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κων Καράμπελας δηλώνει λευκό.  
 
  

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Δημάκος Δημήτριος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Καράμπελας Κωνσταντίνος 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία  
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
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