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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ    
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ   ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
Γ/λζε: Λ. Σπγγξνύ 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αζήλα 

 Σει.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
πλεδξίαζε 22ε 

Απόθαζε ππ’ αξηζ. 1024/2019 
Σηελ Αζήλα, ζήκεξα ζηηο 16-04-2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 09:30 π.κ., ζην Καηάζηεκα ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από ηελ 
ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 102596 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα ζηα κέιε 
ηεο, ζηηο 11-04-2019. 

 
Θέκα 13ν  

Σπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο λενζύζηαηεο Απηνηεινύο Γ/λζεο 
Γηαδηθηπαθήο Δλεκέξσζεο & Χεθηαθήο Δμππεξέηεζεο ζε λέν κηζζσκέλν ρώξν ηνπ Α΄νξόθνπ επί 
ηεο Λ. Σπγγξνύ 80-88 ζηελ Αζήλα.  
 
Παξόληεο: 
Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θνο Καξακάλνο Φξήζηνο θαη  
Τα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θθ.: 

 Σηεξγίνπ Ισάλλα  

 Γεκάθνο Γεκήηξηνο 

 Μπαιάθαο Γεώξγηνο 

 Σαπνπλά Αγγειηθή  

 Αδακνπνύινπ Αηθαηεξίλε 
Τα αλαπιεξσκαηηθά κέιε: 

 Φξπζηθόο Φώηηνο 

 Μεηαμά Δηξήλε 
Απόληεο:  
Τα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ.: 

 Αιεμίνπ Αζαλάζηνο 

 Τδίβα Αηκηιία 

 Καξάκπειαο Κσλζηαληίλνο  

 Βξύλα Φσηεηλή  

 Μπαινύ Αιεμάλδξα 
 
Δθ ησλ αλσηέξσ απόλησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηα (2) δύν έρνπλ αληηθαηαζηαζεί από ηα 
αλαπιεξσκαηηθά κέιε.  

 
Φξέε Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εθηειεί ε ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο θα Αζελά 
Γεκεηξνπνύινπ. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία θαζώο είλαη παξόληα 8 από ηα 11 κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ν 
πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Καξακάλνο, δίλεη ην ιόγν ζηελ θα Μνπξηδαλνύ ε νπνία ελεκεξώλεη ηα 
κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηα εμήο: 
 

Η Υπεξεζία ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο: 
1. ηελ ππ’ αξηζ. 1468/2018 (ΑΓΑ: Φ8Χ7Λ7-Π4Ε) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε 

ηελ νπνία απνθαζίζζεθε ε κίζζσζε ρώξνπ, επηθάλεηαο 120η.κ. κε ηε δηαδηθαζία ηεο 
απεπζείαο κίζζσζεο, ρσξίο δεκνπξαζία, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 
16 ηνπ Π.Γ. 242/1996, ζε κε κηζζσκέλνπο ρώξνπο ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο Λ. Σπγγξνύ 80-88 
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ζηελ Αζήλα, κε πξόζθιεζε ησλ ηδηνθηεηώλ, πνπ ζα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο επέθηαζεο ηεο 
ήδε εγθαηεζηεκέλεο Γ/λζεο Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ ζε ρώξν 
κηθξόηεξν ηνπ ήδε κηζζσκέλνπ ιόγσ απμεκέλσλ αλαγθώλ θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο 
ησλ θπξίσλ ζπκβάζεσλ, δειαδή έσο 3-3-2019 ή έσο 18-5-2023, 

2. ηελ ππ’ αξηζ. 1917/2018 (ΑΓΑ: 6ΚΛ07Λ7-9Ο0) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε 
ηελ νπνία: i) εγθξίζεθε ην από 3/7/2018 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Καηαιιειόηεηαο ηνπ 
άξζξ. 13 ηνπ Π.Γ. 242/1996 θαη ii) απνθαζίζηεθε ε απεπζείαο κίζζσζε ρσξίο δεκνπξαζία 
ρώξνπ επηθαλείαο 117,80η.κ. ζηνλ Α΄ όξνθν ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο Λ. Σπγγξνύ 80-88 ζηελ 
Αζήλα, ηδηνθηεζίαο Ισάλλε Τζηξώλε, κεηά από δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ύςνπο ηνπ 
κηζζώκαηνο κε ηνλ ηδηνθηήηε, 

3. ηελ ππ’ αξηζ. 2001/2018 (ΑΓΑ: Φ3ΞΝ7Λ7-ΚΓΤ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε 
ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε κίζζσζε ηνπ ρώξνπ 117,80 η.κ. ζηνλ Α’ όξνθν ηνπ αθηλήηνπ επί 
ηεο Λ. Σπγγξνύ 80-88 ζηελ Αζήλα, ηδηνθηεζίαο θαηά ηα 2/3 εμ’ αδηαηξέηνπ ηεο πιήξνπο 
θπξηόηεηαο ζηνλ θ. Ισάλλε Τζηξώλε ηνπ Γεσξγίνπ θαη θαηά ην 1/3 εμ’ αδηαηξέηνπ ηεο 
επηθαξπίαο ζηελ θ. Αηθαηεξίλε Γαζθαινπνύινπ ηνπ Αζαλαζίνπ, ζύδπγν Γεσξγίνπ Τζηξώλε, 
γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ επέθηαζεο ζηέγαζεο ηεο ήδε εγθαηεζηεκέλεο Γ/λζεο 
Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο  

4. Τν από 27/8/2018 Ηδησηηθό πκθσλεηηθό Μίζζσζεο ηνπ Αθηλήηνπ (Γξαθείνπ) ηνπ 
πξώηνπ (Α΄) νξόθνπ επηθάλεηαο 117,80η.κ. επί ηεο Λ. Σπγγξνύ 80-88 ζηελ Αζήλα, κε 
εθκηζζσηέο ηνπο θ.θ. Τζηξώλε Ισάλλε & Αηθαηεξίλε Γαζθαινπνύινπ, γηα ηηο αλάγθεο 
επέθηαζεο ηεο Γ/λζεο Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο, ζην νπνίν ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζην άξζξν 1 νξίδεηαη σο εμήο: «Η δηάξθεηα ηεο 
κίζζωζεο νξίδεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο θύξηαο ζύκβαζεο, ήτοι μέχρι τις 3/3/2019 αξρήο 
γελνκέλεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ πξωηνθόιινπ παξάδνζεο –παξαιαβήο 
από ηελ αξκόδηα επηηξνπή» 

5. Τελ ππ΄αξ. 362/2019 (ΑΓΑ: 6ΒΗΓ7Λ7-Θ7Δ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ 
νπνία απνθαζίζζεθε ε παξάηαζε ηεο Κύξηαο Σύκβαζεο (5-12-2008 Ιδησηηθό Σπκθσλεηηθό 
Μίζζσζεο) γηα έλα αθόκε έηνο, ήηνη κέρξη 3-3-2020. 

6. Τελ από 6/3/2019 Σξνπνπνίεζε ηνπ από 27/8/2018 Ιδησηηθνύ Σπκθσλεηηθνύ Μίζζσζεο 
ύζηεξα από ηελ ππ΄αξ. 549/2019 (ΑΓΑ: ΦΣΜΗ7Λ7-805) Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο, σο πξνο ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ε νπνία νξίδεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο θύξηαο 
ζύκβαζεο ήηνη κέρξη ηηο 3/3/2020 αξρήο γελνκέλεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ 
πξσηνθόιινπ παξάδνζεο – παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή.  

7. Τν κε αξ. πξση. νηθ. 31404/31-01-2019 έγγξαθν ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Χεθηαθήο 
Πνιηηηθήο ζην νπνίν καο αλαθέξεη όηη κε ην άξζξν 16 θεθ. ε εδ.12 ηεο κε αξηζκ. 
37419/13479/11-5-2018 Απόθαζεο ηνπ Σπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο (έγθξηζε 
ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο) 
ζπζηάζεθε ε Απηνηειήο Γ/λζε Γηαδηθηπαθήο Δλεκέξσζεο & Φεθηαθήο Δμππεξέηεζεο 
ππαγόκελε ζην Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε. Καηόπηλ απηνύ θαη κεηά από ηελ παξαιαβή ηνπ 
λένπ ρώξνπ από ηελ Δπηηξνπή Καηαιιειόηεηαο, αηηείηαη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο σο άλσ 
λενζπζηαζείζαο Υπεξεζίαο θαη όρη ηεο Γ/λζεο Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ νπνία 
πξννξηδόηαλ, ε νπνία ιόγσ ηεο θύζεσο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζα βξίζθεηαη ζε  ζπλεξγαζία κε 
ηελ ηειεπηαία ελώ έρεη ήδε ζηειερσζεί θπξίσο από ππαιιήινπο απηήο αιιά θαη από 
ππαιιήινπο ηεο Γ/λζεο Οξγάλσζεο Υπεξεζηώλ, πνπ ζηεγάδνληαη ήδε ζην αθίλεην επί ηεο 
Λ. Σπγγξνύ 80-88.  

8. Τν από 8/3/2019 Πξαθηηθό Παξαιαβήο ηνπ ελ ιόγσ κηζζσκέλνπ ρώξνπ, όπσο καο 
δηαβηβάζζεθε κε ην ππ΄αξ. πξση. 66361/09-04-2019 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο 
Καηαιιειόηεηαο – Παξαιαβήο – Παξάδνζεο Μηζζσκέλσλ Κηηξίσλ – Αγνξάο Αθηλήησλ 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.  

9. Όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 242/1996 θαη ζην άξζξν 5 ηνπ από 27/8/2019 
Ηδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ Μίζζσζεο «ε κηζζώηξηα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εγθαηαζηήζεη 
ζην κίζζην ππεξεζία ηεο δηαθνξεηηθήο εθείλεο ηεο νπνίαο ε ζηέγαζε είρε αξρηθά 
πξνβιεθζεί, ρωξίο γηα ην ιόγν απηό, ν εθκηζζωηήο λα δηθαηνύηαη απνδεκίωζε ή πξόζζεην 
κίζζωκα».  

 
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ,  

Δηζεγνύκαζηε 
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Τελ ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηνλ ελ ιόγσ κηζζσκέλν ρώξν  ηνπ 
Α΄νξόθνπ, επηθάλεηαο 117,80η.κ., επί ηεο Λ. Σπγγξνύ 80-88 ζηελ Αζήλα, ηεο λενζύζηαηεο 
Απηνηεινύο Γηεύζπλζεο Γηαδηθηπαθήο Δλεκέξσζεο & Φεθηαθήο Δμππεξέηεζεο ππαγόκελε 
ζην Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε, ε νπνία ιόγσ ηεο θύζεσο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζα βξίζθεηαη ζε ζηελή 
ζπλεξγαζία κε ηελ Γηεύζπλζε Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ ελώ έρεη ήδε 
ζηειερσζεί από ππαιιήινπο απηήο θαη από ππαιιήινπο ηεο Γ/λζεο Οξγάλσζεο Υπεξεζηώλ, πνπ 
ζηεγάδνληαη ήδε ζην ίδην αθίλεην επί ηεο Λ. Σπγγξνύ 80-88.  
 

Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο 
ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

θαηά πιεηνςεθία απνθαζίδεη 
 

Τελ εγθαηάζηαζε ζηνλ ελ ιόγσ κηζζσκέλν ρώξν  ηνπ Α΄ νξόθνπ, επηθάλεηαο 117,80η.κ., επί ηεο 
Λ. Σπγγξνύ 80-88 ζηελ Αζήλα, ηεο λενζύζηαηεο Απηνηεινύο Γηεύζπλζεο Γηαδηθηπαθήο 
Δλεκέξσζεο & Φεθηαθήο Δμππεξέηεζεο ππαγόκελε ζην Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε, ε νπνία 
ιόγσ ηεο θύζεσο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζα βξίζθεηαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Γηεύζπλζε 
Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ ελώ έρεη ήδε ζηειερσζεί από ππαιιήινπο απηήο θαη 
από ππαιιήινπο ηεο Γ/λζεο Οξγάλσζεο Υπεξεζηώλ, πνπ ζηεγάδνληαη ήδε ζην ίδην αθίλεην επί 
ηεο Λ. Σπγγξνύ 80-88.  

 
 Τν ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θα Αδακνπνύινπ Αηθαηεξίλε δειώλεη ιεπθό 

 
Ο Πξόεδξνο 

 
 
 
 
 

 
Καξακάλνο Υξήζηνο 

Σα Μέιε  
ηεξγίνπ Ησάλλα  
Γεκάθνο Γεκήηξηνο 
Μπαιάθαο Γεώξγηνο 
απνπλά Αγγειηθή  
Αδακνπνύινπ Αηθαηεξίλε 
Υξπζηθόο Φώηηνο 
Μεηαμά Δηξήλε 
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