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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 10η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 544/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-02-2019, 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. 54818 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 21-02-2019. 
 

Θέμα 77ο 
Εκκένωση και Παράδοση του ακινήτου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 19, στον Πειραιά. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος  
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή 
 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 δίνει το λόγο στην κα 
Μουρτζανου η οποία ενημερώνει τα μέλη της- Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
1) Το από 1/6/1993 ιδιωτικό συμφωνητικό που υπεγράφη μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτ/σης Πειραιά 

από την μια πλευρά και του ΠΙΚΠΑ από την άλλην, δυνάμει της υπ’ αριθμ. Πρωτ 256/98 απόφασης 
της ΝΕ Πειραιά για την απευθείας  μίσθωση (χωρίς δημοπρασία) ακινήτου επί της οδού Ηρ. 
Πολυτεχνείου 19 στον Πειραιά συνολικής επιφάνειας 900τ.μ. (Β΄, Γ΄ & Δ΄ όροφο), διάρκειας τριών 
(3) ετών και μηνιαίο μίσθωμα 500.000 δρχ για τη στέγαση των Δ/νσεων Υγιεινής και Κοινωνικής 
Πρόνοιας Πειραιά.  

2) Βάσει των διατάξεων του Ν. 3106/2003 και 3172/03, η ακίνητη περιουσία του ΠΙΚΠΑ, που δεν 
μεταφέρθηκε σε άλλους φορείς, περιήλθε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(μετέπειτα Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας). 
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3) Στο ακίνητο σήμερα στεγάζονται η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πειραιώς & 
Νήσων (2ο & 4ο όροφο) και Υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά, ενώ στην Περιφέρεια Αττικής από 
1/1/2011 αναλογεί το 59% του μισθώματος σύμφωνα με το υπ΄αρ. 45126/26-11-2012 Πρακτικό της 
Μικτής Επιτροπής Δήμου Πειραιά και Περιφέρειας Αττικής (κατ΄ εφαρμογή των Ν.3852/2010 και Ν. 
3943/2011).  

4) Την υπ΄αρ. 481/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά την οποία αναβλήθηκε το προς 
συζήτηση θέμα «Λήψη απόφασης για τη συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο στον 
Δήμο Πειραιά επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 19, κατ΄εφραμογή του Ν. 4447/23-12-2016 ύστερα 
από διαπραγμάτευση», λόγω μη προσέλευσης των ιδιοκτητών.  

5) Την υπ΄αρ. 711/2017 (ΑΔΑ: ΩΓΘΥ7Λ7-Ν6Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
αποφασίσθηκε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν.4447/23-12-2016 «Χωρικός 
Σχεδιασμός-Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», ο ορισμός του ποσού των 600,00€ (από 
618,06) ως μηνιαίο μίσθωμα που θα καταβάλλει η Περιφέρεια από 1-1-2017 μέχρι και την 
παράδοση του εν λόγω ακινήτου στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
υπό την προϋπόθεση έγγραφης αποδοχής του ποσού από νόμιμο εκπρόσωπο του Υπουργείου και 
την υπ΄αρ. 1110/2017 (ΑΔΑ:ΩΜΠ77Λ7-ΕΒΦ) όμοια της με την οποία συμπληρώθηκε.  

6) Τα με αρ. πρωτ. οικ. 57932/20-3-2018, 190782/21-9-2017 και 81657/20-4-2017  έγγραφα της 
Υπηρεσίας μας προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τα οποία 
ενημερώνουμε σχετικά και υπενθυμίζουμε την προϋπόθεση έγγραφης αποδοχής του οριζόμενου, 
από την Οικονομική Επιτροπή, μισθώματος για το υπόψη ακίνητο, για τα οποία όμως δεν έχουμε 
λάβει απάντηση από το Υπουργείο. 

7) Την με αρ. 148212/29-8-2016 Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας (με ΑΔΑ: ΩΟΡ27Λ7-0ΗΨ) 
μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά και της Π.Ε. Νήσων. 

8) Το από 12/4/2018 Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος 
στον Πειραιά για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά και της Π.Ε. Νήσων κατόπιν της ως 
άνω διακήρυξης και το από 30-10-2018 πρακτικό παραλαβής της Επιτροπής Καταλληλότητας του 
άρθρου 13 του ΠΔ 242/96 (ΦΕΚ. 179/τ.Α΄/7-8-1996).  

9) Το με αρ. πρωτ. οικ. 54610/21-2-2019 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πειραιά κου Γαβρίλη με 
το οποίο μας ενημερώνει ότι μέχρι τέλος Μαρτίου θα έχει ολοκληρωθεί η μετακίνηση του συνόλου 
των υπηρεσιών των ΠΕ Πειραιά και Νήσων στο νέο μισθωμένο κτίριο.  

10) Το γεγονός ότι οι στεγαζόμενες στο ακίνητο Υπηρεσίες της Περιφέρειας πρόκειται να 
εγκατασταθούν στο νέο μισθωμένο κτίριο.  

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

Την έγγραφη ενημέρωση, δια δικαστικού επιμελητή, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας, ιδιοκτήτη του ακινήτου επί της Ηρώων Πολυτεχνείου 19 στον Πειραιά, για την εκκένωσή 
του και την οριστική παράδοση των χώρων από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 13 Π.Δ. 242/96, 
ώστε να μην υπάρχει πλέον η υποχρέωση καταβολής μισθώματος από την Περιφέρεια Αττικής.  
 

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

 
Την έγγραφη ενημέρωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ιδιοκτήτη 
του ακινήτου επί της Ηρώων Πολυτεχνείου 19 στον Πειραιά, για την εκκένωσή του και την οριστική 
παράδοση των χώρων από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 13 Π.Δ. 242/96, ώστε να μην υπάρχει 
πλέον η υποχρέωση καταβολής μισθώματος από την Περιφέρεια Αττικής.  
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος 
Χρυσικός Φώτιος  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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