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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. 1023/2019 
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 12ο  
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση πέντε (5) κλιματιστικών μονάδων τύπου 
ντουλάπας στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».  
 
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 θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:  
1. Με 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» 
μισθώθηκε ακίνητο κείμενο στον Πειραιά, επί των οδών Ερμουπόλεως και Πηλίου 1 
(συγκρότημα κτιρίων ισογείου, Α΄ και  Β’ ορόφου, συνολικής επιφάνειας κτιριακών 
εγκαταστάσεων 4.717,12 τ.μ. και αύλειου χώρου 1.040 τ.μ.), στο οποίο στεγάζεται η Δ/νση 
Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων.  
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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, μεταξύ αυτών και της ως άνω Δ/νσης.  

3. Με την υπ΄αρ. 547/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η  έγγραφη 
ενημέρωση της σημερινής ιδιοκτήτριας εταιρείας του ως άνω ακινήτου με την επωνυμία 
«AVLUM ENTERPRISES COMPANY LIMITED» για την εκκένωσή του 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.  

4. Με το υπ΄αρ. πρωτ. 63375/4-3-2019 έγγραφό μας ενημερώσαμε σχετικά την ιδιοκτήτρια 
εταιρεία και της κοινοποιήσαμε την παραπάνω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

5. Με το υπ΄αρ. πρωτ. 95680/8-4-2019 έγγραφό του ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Πειραιώς, κος 
Γαβρίλης, μας ενημερώνει ότι: το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» με το υπ΄αριθμ. 15605/3-4-2019 έγγραφο του αιτείται την παραχώρηση 
κλιματιστικών μονάδων που δεν χρησιμοποιούνται προκειμένου να καλύψει επιτακτικές 
ανάγκες βελτίωσης των συνθηκών νοσηλείας των ασθενών. Λαμβάνοντας υπόψη, ότι το εν 
λόγω Νοσοκομείο απευθύνεται σε πάνω από 2 εκατομμύρια κατοίκους και το γεγονός ότι η 
παραχώρηση κλιματιστικών εξυπηρετεί την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού και προάγει τους 
σκοπούς της Περιφέρειας για τα κοινωνικά συμφέροντα και την εξυπηρέτηση των πολιτών της, 
προτείνει την παραχώρηση πέντε (χρησιμοποιούμενων για πάνω από δέκα χρόνια) 
κλιματιστικών που βρίσκονται στο μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Ερμουπόλεως & Πηλίου 1 
στον Πειραιά και με την επισήμανση ότι το Νοσοκομείο αναλαμβάνει την αποξήλωση και 
μεταφορά τους με δικά του μέσα και προσωπικό.  

6. Συγκεκριμένα τα κλιματιστικά έχουν ως εξής:  
Α) Τρία διαιρούμενα κλιματιστικά τύπου ντουλάπας εμφανή μάρκας GREE τύπος GRF-60 HE,  
B) Ένα διαιρούμενο κλιματιστικό τύπου ντουλάπας εμφανή μάρκας GREE τύπος INF-66TH, 
Γ) Ένα διαιρούμενο κλιματιστικό τύπου ντουλάπας εμφανή μάρκας MIDEA τύπος MFS2 

 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι το ακίνητο δεν έχει ακόμη εκκενωθεί και  παραδοθεί 
στην ιδιοκτήτρια εταιρεία  

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 πέντε (5) κλιματιστικών μονάδων τύπου ντουλάπας, σύμφωνα με το 
άρθρο 11 του Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179/Α΄/7-8-1996) ιδιοκτησίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιά, που βρίσκονται στο μέχρι σήμερα μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Ερμουπόλεως & 
Πηλίου 1 στον Πειραιά, στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» το 
οποίο αναλαμβάνει την αποξήλωση και μεταφορά τους με δικά του μέσα και προσωπικό. 
Συγκεκριμένα τα κλιματιστικά έχουν ως εξής:  
Α) Τρία διαιρούμενα κλιματιστικά τύπου ντουλάπας εμφανή μάρκας GREE τύπος GRF-60 HE,  
B) Ένα διαιρούμενο κλιματιστικό τύπου ντουλάπας εμφανή μάρκας GREE τύπος INF-66TH, 
Γ) Ένα διαιρούμενο κλιματιστικό τύπου ντουλάπας εμφανή μάρκας MIDEA τύπος MFS2. 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

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