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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 22η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1022/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-04-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 102596 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
11-04-2019. 

Θέμα 11ο  
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση είκοσι έξι (26) κλιματιστικών μονάδων στο 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Δημάκος Δημήτριος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Μεταξά Ειρήνη 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (2) δύο έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στην κα Μουρτζανού η οποία ενημερώνει τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία ενημερώνει την Οικονομική επιτροπή για τα εξής:  

1) Με το από 1/6/1993 Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπεγράφη μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτ/σης 
Πειραιά από την μία πλευρά και του ΠΙΚΠΑ από την άλλη, μισθώθηκε απευθείας (χωρίς 
δημοπρασία) ακίνητο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 19 στον Πειραιά συνολικής επιφάνειας 
900τ.μ. (2ο, 3ο, 4ο όροφο), το οποίο βάσει των Ν. 3106/2003  και 3172/2003 έχει περιέλθει στο 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στη συνέχεια, κατ΄ 
εφαρμογή των Ν. 3852/2010 και Ν. 3943/2011, επιμερίσθηκαν τα μισθώματα για τις Υπηρεσίες 
της Περιφέρειας και του Δήμου που συστεγάζονταν στο ακίνητο. Βάσει του υπ΄αρ. 45126/26-11-
2012 Πρακτικού της Μικτής επιτροπής Δήμου Πειραιά και Περιφέρειας Αττικής, στην τελευταία 
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αναλογεί το 59% του μισθώματος για τη στέγαση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας ΠΕ Πειραιώς & Νήσων.  

2) Με το από 12/4/2018 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μισθώθηκε ακίνητο  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 με αρ. 148212/29-8-2016 Διακήρυξης, το οποίο παρελήφθη από την αρμόδια 
Επιτροπή με το από 30-10-2018 Πρακτικό και ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την μετεγκατάστασή 
τους, τους συμπεριλαμβανομένης και της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ 
Πειραιώς & Νήσων που στεγαζόταν στο ακίνητο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 19 στον 
Πειραιά.  

3) Με την υπ΄αρ. 544/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η  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  (4ος όροφος και μέρος του 2ου ορόφου) από την αρμόδια Επιτροπή του 
άρθρου 13 Π.Δ. 242/96, ώστε να μην υπάρχει πλέον η υποχρέωση καταβολής μισθώματος από 
την Περιφέρεια Αττικής.  

4) Με το υπ΄αρ. πρωτ. 63398/5-3-2019 έγγραφό μας ενημερώσαμε σχετικά το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κοινοποιήσαμε την 
παραπάνω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

5) Με το υπ΄αρ. πρωτ. οικ. 78963/19-3-2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ 
Πειραιώς ενημερωθήκαμε για την εκκένωση του εν λόγω ακινήτου.  

6) Με το υπ΄αρ. πρωτ. 79631/20-3-2019 έγγραφό μας ενημερώσαμε σχετικά την Επιτροπή 
Καταλληλότητας- Παραλαβής- Παράδοσης Μισθωμένων Κτιρίων Π.Α. προκειμένου να προβεί 
στην παράδοση του ακινήτου. 

7) Σύμφωνα με το από 29/03/2019 Πρακτικό όπως μας διαβιβάσθηκε με το υπ΄αρ. πρωτ. 
94360/03-04-2019 έγγραφο της Επιτροπής, το ακίνητο παραδόθηκε στην αρμόδια Επιτροπή 
του Υπουργείου (βάσει της Απόφασης με αρ. πρωτ. 25585/Δ1.8874/08-06-2018) και όπως 
αναφέρεται σε αυτό, τα κλιματιστικά που είχαν εγκατασταθεί από την Περιφέρεια παραμένουν 
στο ακίνητο.  

8) Με το υπ΄αρ. πρωτ. οικ. 99823/8-4-2019 έγγραφό του ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Πειραιώς, 
κος Γαβρίλης, μας ενημερώνει ότι στο εν λόγω ακίνητο το οποίο είχε μισθωθεί από το 1993, 
είχαν τοποθετηθεί 26 επιτοίχεια κλιματιστικά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) το κτίριο ανήκει στο 
δημόσιο, β) η πλειοψηφία των κλιματιστικών είναι παρωχημένης τεχνολογίας λόγω παλαιότητας 
και γ) η αποξήλωσή τους θα δημιουργούσε βλάβες στην τοιχοποιία του και υποχρέωση στην 
Περιφέρεια Αττικής για την αποκατάστασή τους με δαπάνες της, προτείνει να μην αποξηλωθούν 
τα συγκεκριμένα 26 κλιματιστικά και να παραχωρηθούν στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:  
Τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος. 
 

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

 
Τη δωρεάν παραχώρηση είκοσι έξι (26) κλιματιστικών που βρίσκονται στο ακίνητο επί της οδού Ηρώων 
Πολυτεχνείου 19 στον Πειραιά, το οποίο παραδόθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179/Α΄/7-8-1996) 
για τους λόγους που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. οικ. 99823/8-4-2019 έγγραφο του  
Αντιπεριφερειάρχη Πειραιώς και τη μη αποξήλωσή τους από το κτίριο αυτό.  

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Δημάκος Δημήτριος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
Μεταξά Ειρήνη 
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