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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. 547/2019 
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 80ο 
Εκκένωση και Παράδοση του ακινήτου επί της οδού Ερμουπόλεως 38 και Πηλίου 1, 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 29-7-2005 μισθωτήριο συμβόλαιο μεταξύ της Νομαρχίας Πειραιά και της εταιρείας με 

την επωνυμία «Κων. Σ. Ρουτζούνης Ανώνυμος Εταιρεία Έρευνας Αγοράς-Μελέτες» για ακίνητο 
κείμενο στον Πειραιά, επί των οδών Ερμουπόλεως και Πηλίου 1. Ειδικότερα πρόκειται για 
συγκρότημα κτιρίων ισογείου, Α΄ και  Β’ ορόφου, συνολικής επιφάνειας κτιριακών 
εγκαταστάσεων 4.717,12 τ.μ. και αύλειου χώρου 1.040 τ.μ.   

2.  Η μίσθωση του ακινήτου συμφωνήθηκε για το χρονικό διάστημα των  έξι (6) ετών από την 
παράδοσή του, συντασσομένου του από 12-9-2005 πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής 
ακινήτου της Επιτροπής παράδοσης και παραλαβής ακινήτων, με μίσθωμα 60.936 ευρώ 
μηνιαίως.  
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3.  Το υπ’ αριθμ. 4343/17-10-2007 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πειραιώς 
Γεωργίου Κ. Αφάρα με το οποίο μεταβιβάστηκε το παραπάνω ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρείας 
με την επωνυμία «Κων. Σ. Ρουτζούνης Ανώνυμος Εταιρεία Έρευνας Αγοράς-Μελέτες» στην 
εταιρεία με την επωνυμία «AVLUM  ENTERPRICES COMPANY LIMITED»  

4. Την υπ’ αριθ. 2442/20-9-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
αποφασίστηκε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν.4447/23-12-2016 
«Χωρικός Σχεδιασμός-Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» κατόπιν διαπραγμάτευσης, ο 
ορισμός, του ποσού των 36.000,00€ ως μηνιαίο μίσθωμα, που θα καταβάλλει η Περιφέρεια 
Αττικής από 1-1-2017 για την συνέχιση χρήσης του ακινήτου επί των οδών Ερμουπόλεως  και 
Πηλίου 1, στον Πειραιά, μέχρι την παράδοσή του στην ιδιοκτήτρια εταιρεία με την επωνυμία 
«AVLUM  ENTERPRICES COMPANY LIMITED»  

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

6. 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 άνω διακήρυξης και το από 30-10-2018 πρακτικό παραλαβής του ακινήτου από 
την Επιτροπή Καταλληλότητας του άρθρου 13 του ΠΔ 242/96 (ΦΕΚ. 179/τ.Α΄/7-8-1996)  

7. Το με αρ. πρωτ. 54610/21-2-2019 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κ. Γ. Γαβρίλη, με το 
οποίο μας ενημερώνει ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου, θα έχει ολοκληρωθεί η μετακίνηση του 
συνόλου των υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιά και Νήσων στο νέο μισθωμένο κτίριο 

8. Το γεγονός ότι η στεγαζόμενη στο εν λόγω ακίνητο Δ/νση Μεταφορών κι Επικοινωνιών Π.Ε. 
Πειραιά και Νήσων, πρόκειται να μεταστεγαστεί στο νέο κτήριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και 
Κάστορος στον Πειραιά  

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγγραφη ενημέρωση, δια δικαστικού επιμελητή, της ιδιοκτήτριας εταιρείας με την επωνυμία 
«AVLUM  ENTERPRICES COMPANY LIMITED» ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της, 
του ακινήτου επί των οδών Ερμουπόλεως και Πηλίου 1, στον Πειραιά, για την εκκένωση και την 
οριστική παράδοση του κτιρίου 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 της ιδιοκτήτριας εταιρείας με την επωνυμία «AVLUM  ENTERPRICES 
COMPANY LIMITED» ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της, του ακινήτου επί των οδών 
Ερμουπόλεως και Πηλίου 1, στον Πειραιά, για την εκκένωση και την οριστική παράδοση του 
κτιρίου 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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