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ΕΛΛΗΝΘΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ    
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ 
ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ       ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ 
Γ/λζε: Λ. Σπγγξνύ 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αζήλα 

 Σηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
ςνεδπίαζη 10

η 

Απόθαζη ςπ’ απιθ. 548/2019 
Σηελ Αζήλα, ζήκεξα ζηηο 26-02-2019, εκέξα Σπίηη θαη ώξα 09:30 π.μ, ζην Καηάζηεκα ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οικονομικήρ Επιηποπήρ, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 
νηθ. 54818 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα ζηα κέιε ηεο, ζηηο 21-02-2019. 
 

Θέμα 81
ο
 

Λήςε απόθαζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ Υκεηηνύ 219 ζηελ Αζήλα. 
 
Παξόληεο: 
Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θνο Καξακάλνο Φξήζηνο θαη  
Τα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ.: 

 Αιεμίνπ Αζαλάζηνο 

 Γεκάθνο Γεκήηξηνο 
Τα αλαπιεξσκαηηθά κέιε: 

 Φξπζηθόο Φώηηνο  

 Τζνύπξα Ησάλλα 

 Μεηαμά Δηξήλε 

 Φξηζηάθε Μαξία 

 Πειέθεο Εαραξίαο  
Απόληεο:  
Τα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ.: 

 Σηεξγίνπ Ησάλλα  

 Μπαιάθαο Γεώξγηνο 

 Σαπνπλά Αγγειηθή 

 Τδίβα Αηκηιία  

 Καξάκπειαο Κσλζηαληίλνο 

 Βξύλα Φσηεηλή 

 Μπαινύ Αιεμάλδξα  

 Αδακνπνύινπ Αηθαηεξίλε 
 

Φξέε Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εθηειεί ε ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο θα Αζελά 
Γεκεηξνπνύινπ 
  
Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία ν πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Καξακάλνο δίλεη ην ιόγν ζηελ θα 
Μνπξηδαλνπ ε νπνία ελεκεξώλεη ηα κέιε ηεο- Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηα εμήο: 
 
Ζ Υπεξεζία ζέηεη ππόςε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηα παξαθάησ: 
1. Με ην από 07/06/2006 Ηδησηηθό Σπκθσλεηηθό κηζζώζεθε ν ηέηαξηνο (4

νο
) όξνθνο, ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο 269 ηκ. ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ Τμηηηού απ. 219 ζηελ Αζήλα, ηδηνθηεζίαο ηνπ θνπ 
Παπαθπξηαθνύ Ησάλλε, ζην νπνίν ζηεγάδνληαη νη Σρνιηθνί Σύκβνπινη ηεο Γ/λζεο Α/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο. 

2. Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ήηαλ γηα 9 (ελλέα) ρξόληα από ηελ παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ, κε δηθαίσκα 
παξάηαζήο ηεο γηα ρξόλν ην πνιύ ίζν πξνο ηνλ αξρηθώο πξνβιεπόκελν, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 
1 ηνπ σο άλσ Σπκθσλεηηθνύ θαη ζην άξζξν 21 ηνπ Π.Γ. 242/1996 θαη ην κεληαίν κίζζσκα νξίζζεθε 
ζην πνζό ησλ 3.700,00€.   

3. Με ηηο από 01/10/2010 θαη 01/08/2012 Τξνπνπνηήζεηο, ην κεληαίν κίζζσκα κεηώζεθε θαη νξίζζεθε 
ζην πνζό ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ ελελήληα επξώ (3.290,00€) θαη ελ ζπλερεία ζην πνζό ησλ 
δύν ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ηξηώλ επξώ (2.303,00€) αληίζηνηρα.  
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4. Με ηηο από 31/08/2015 & 31/12/2015 Τξνπνπνηήζεηο, ύζηεξα από ηηο ππ΄αξηζ. 1393/2015 & 
2157/2015 Απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε κίζζσζε παξαηάζεθε γηα έλα αθόκε έηνο από 
ηελ πξώηε ιήμε ηεο  έσο ηηο 14/06/2016 ελώ ην κεληαίν κίζζσκα κεηώζεθε από 2.303,00€ (δύν 
ρηιηάδεο ηξηαθόζηα ηξία επξώ)  ζε 1.900,00€ (ρίιηα ελληαθόζηα επξώ). 

5. Με ηελ από 14/6/2016  Τξνπνπνίεζε ηνπ ελ ιόγσ Σπκθσλεηηθνύ, ύζηεξα από ηελ ππ΄αξηζ. 
1082/2016 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε κίζζσζε παξαηάζεθε γηα αθόκε έμη (6) κήλεο, 
από 15/06/2016 έσο ηηο 14/12/2016 θαη ην κεληαίν κίζζσκα παξέκεηλε ζην πνζό ησλ 1.900,00€.  

6. Με ηελ από 14/12/2016 Τξνπνπνίεζε ηνπ ελ ιόγσ Σπκθσλεηηθνύ, ύζηεξα από ηελ ππ΄αξηζ. 
2649/11-11-2016 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε κίζζσζε παξαηάζεθε γηα αθόκε νθηώ (8) 
κήλεο θαη δεθαπέληε (15) εκέξεο,  από ηηο 15/12/2016 έσο 31-8-2017) θαη ην κεληαίν κίζζσκα 
παξέκεηλε ζην πνζό ησλ 1.900,00 €. 

7. Με ηελ από 21/08/2017 Τξνπνπνίεζε ηνπ ελ ιόγσ Σπκθσλεηηθνύ, ύζηεξα από ηελ ππ΄αξηζ. 
1651/30-06-2017 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε κίζζσζε παξαηάζεθε γηα αθόκε δέθα 
(10) κήλεο ,από 1-9-2017 έσο 30-6-2018 θαη ην κεληαίν κίζζσκα παξέκεηλε ζην πνζό ησλ 1.900,00 
€. 

8. Με ηελ από 29/06/2018 Τξνπνπνίεζε ηνπ ελ ιόγσ Σπκθσλεηηθνύ, ύζηεξα από ηελ ππ΄αξηζ. 
1595/12-06-2018 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε κίζζσζε παξαηάζεθε γηα αθόκε έμη (6) 
κήλεο ,από 1-7-2018 έσο 31-12-2018 θαη ην κεληαίν κίζζσκα παξέκεηλε ζην πνζό ησλ 1.900,00 €. 

9. Με ηελ από 31/12/2018 Τξνπνπνίεζε ηνπ ελ ιόγσ Σπκθσλεηηθνύ, ύζηεξα από ηελ ππ΄αξηζ. 
3710/11-12-2018 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε κίζζσζε παξαηάζεθε γηα αθόκε ηξεηο (3) 
κήλεο ,από 1-1-2019 έσο 31-03-2019 θαη ην κεληαίν κίζζσκα παξέκεηλε ζην πνζό ησλ 1.900,00 €. 

10. Ζ Πεξηθέξεηα δηαηεξεί ην δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο γηα ρξόλν ην πνιύ ίζν κε ηνλ 
ππνιεηπόκελν έσο ηελ εμάληιεζε ηνπ σο άλσ πξνβιεπόκελνπ (ήηνη έσο 5 ρξόληα, 2 κήλεο θαη 15 
εκέξεο αθόκε). 

11. Λόγσ ηεο επηθείκελεο ιήμεο ηεο Σύκβαζεο (31/03/2019) θαη δεδνκέλνπ όηη δελ έρεη αθόκε 
νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ησλ Υπεξεζηώλ Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο ζην λέν θηίξην 
ζηέγαζήο ηνπο, ζην  θηίξην επί ηεο νδνύ Φίνπ 16-18 ζην Μεηαμνπξγείν , 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Τε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο: 
α) Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ Υκεηηνύ 

219 ζηελ Αζήλα, ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. Παπαθπξηαθνύ Ησάλλε θαη β) Γηα ην πνζό ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο 
απηνύ.   

Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο 
ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
ομόθωνα αποθαζίζει 

 
Τελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο θαη ηε ζπδήηεζή ηνπ ζε επόκελε Σπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 
Ο Ππόεδπορ 

 
 

 
 
 
 

Καπαμάνορ Υπήζηορ 

Σα Μέλη  
Αλεξίος Αθανάζιορ 
Δημάκορ Δημήηπιορ 
Υπςζικόρ Φώηιορ  
Σζούππα Θωάννα 
Μεηαξά Ειπήνη 
Υπιζηάκη Μαπία 
Πελέκηρ Ζασαπίαρ  
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