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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 40η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2173/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-08-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
465831 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 13-08-2019. 
 

Θέμα 44ο  
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις ανάγκες στέγασης της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
  Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα 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 ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την  υπ’ 
αριθμ πρωτ: 470473/19-08-2019 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται 
τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω:  
 
1. Το ΠΔ 242/1995 περί «Καθορισμού προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, 

την δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, την μίσθωση και την αγορά ακινήτων και 
κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ 179/Α/7-8-1996). 
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2. Την υπ΄αρίθ. 289/15-02-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία η Περιφέρεια 
Αττικής, σύμφωνα  και με τις διατάξεις του π.δ. 242/1996 , προκήρυξε μειοδοτικό διαγωνισμό 
μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας 
Αττικής (υπ’ αρ. 36952/21-02-2017 Διακήρυξη), καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης και μέχρι τις 
14 Μαρτίου 2017.     Η διακήρυξη αφορούσε την μίσθωση ακινήτου επιφάνειας μεταξύ 1.200 
τετραγωνικών μέτρων  και 1.700 τετραγωνικών μέτρων, εκ των οποίων τμήμα έως 375 τετραγωνικά 
μέτρα σε υπόγειους χώρους,  το οποίο να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Αθηναίων.   

3. Η Επιτροπή Καταλληλότητας, σύμφωνα με το από 20/07/2017 Πρακτικό της  έκρινε αποδεκτές  τις 
προσφορές των εταιριών  «HDEVELOPMENT S.A. & HIGKON S.A.» και «DEMACO E.E.» που 
συμμετείχε για λογαριασμό της εταιρείας “Δ. ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”,  καθόσον 
κάλυπταν τους όρους των άρθρων 1, 2 και 4 της Διακήρυξης.  

4. Την  υπ’ αριθ. 1985/28-07-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  αποφασίστηκε 
η έγκριση του από 20/07/2017 Πρακτικού Καταλληλότητας της Επιτροπής του άρθρου 13 του π.δ. 
242/1996 και ορίστηκε  ως ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας η 3η Αυγούστου 2017.  

5.  Την  υπ’ αριθ. 2080/03-08-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  κατόπιν της 
διεξαγωγής της δημοπρασίας κρίθηκε το επιτευχθέν μηνιαίο μίσθωμα των 14.000€ που 
προσφέρθηκε από την εταιρία «DEMACO E.E.» μη συμφέρον για την Περιφέρεια Αττικής και  
αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Λαϊκών 
Αγορών της Περιφέρειας Αττικής με τροποποιημένους όρους. 

6. Το με αριθ. Πρωτ. 78272/25-07-2019 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με 
θέμα «Μετεγκατάσταση της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών από το κτίριο του Υπουργείου Ανάπτυξης 
& Επενδύσεων στην πλατεία Κάνιγγος», με το οποίο ζητείται από την Περιφέρεια Αττικής να προβεί 
στις απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση μεταφορά-μετεγκατάσταση της Διεύθυνσης Λαϊκών 
Αγορών από το κτίριο του Υπουργείου όπου σήμερα στεγάζεται, επί της οδού Κάνιγγος 20. 

7. Το  με αριθ. Πρωτ. 421326/26-07-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών με θέμα: «Εύρεση 
κτιρίου για την άμεση μεταστέγαση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών» με το οποίο 
παρουσιάζονται οι λόγοι που άμεσα θα πρέπει να εξευρεθεί νέα στέγη καθώς επίσης παρατίθενται 
στοιχεία αναφορικά με το κτίριο που πρέπει να αναζητηθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών της. 

8. Το  με αριθ. Πρωτ. 461350/09-08-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών με το ίδιο θέμα: 
«Εύρεση κτιρίου για την άμεση μεταστέγαση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών» και 
επιπλέον στοιχεία αναφορικά με το κτίριο που πρέπει να αναζητηθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών 
της. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω  
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Τη συζήτηση και λήψη απόφασης για μίσθωση από την Περιφέρεια Αττικής ενός ακινήτου που θα 
εξυπηρετεί τις ανάγκες στέγασης της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Να προβεί στη  διαδικασία διαγωνισμού προς μίσθωση ενός ακινήτου  συνολικής επιφάνειας 700 τ.μ.  
έως 850 τ.μ. για την κάλυψη των αναγκών στέγασης  της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 242/1996. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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