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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 41η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2279/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 482854 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 26-08-2019. 
 

Θέμα 16ο εκτός ημερήσιας διάταξης  
Λήψη απόφασης επανακαθορισμού χρηματικού ποσού για την παραμονή ανελκυστήρα σκάλας 
στο ακίνητο επί της Ακτής Ποσειδώνος 14-16, στον Πειραιά  
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Δημάκος Δημήτρης  
 Τζίβα Αιμιλία 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Χριστάκη Μαρία 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 7 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  για την 
εισήγηση της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για εξής: 
Έχοντας υπόψη ότι: 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
 
1. Την με αριθμό 541/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η 
έγγραφη ενημέρωση της ιδιοκτήτριας εταιρείας Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών «Η 
ΕΘΝΙΚΗ» του ακινήτου επί της Ακτής Ποσειδώνος 14-16 στον Πειραιά για την εκκένωση του 
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κτηρίου και η οριστική παράδοση των χώρων, λόγω μεταστέγασης των Υπηρεσιών των Π.Ε. 
Πειραιώς και Νήσων στο νέο μισθωμένο ακίνητο. Η παράδοση ανωτέρω ακινήτου συντελέστηκε 
στις 15-3-2019 από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 13 Π.Δ. 242/96.   
2.Το με αριθμό 106872/12-4-2019 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πειραιά με το οποίο 
ενημερωθήκαμε ότι στο εν λόγω ακίνητο είχε τοποθετηθεί με δαπάνη της Περιφέρειας Αττικής 
ανελκυστήρας σκάλας για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία. Το κόστος αγοράς και 
εγκατάστασης ανήλθε σε 28.677€.  Λόγω του ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υπάρχει η 
υποχρέωση αυτόνομης και ασφαλούς προσπέλασης ΑμεΑ / εμποδιζόμενων ατόμων σε όλα τα 
κτήρια με χρήση γραφείων προτείνεται στην ιδιοκτήτρια εταιρεία (Εθνική Ασφαλιστική) η παραμονή 
του ανελκυστήρα σκάλας στο ακίνητο έναντι ποσού 20.000€ (μειωμένη κατά 30% από το κόστος 
αγοράς) και να συμψηφιστεί με τα οφειλόμενα μισθώματα. 3. Το με αριθμό 247632/3-6-2019 
έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πειραιά, με το οποίο  μας διαβιβάστηκε η από 27-5-2019 
απαντητική επιστολή της Εθνικής Ασφαλιστικής, σύμφωνα με την οποία συμφωνούν να παραμείνει 
ο ανελκυστήρας σκάλας στο ακίνητο έναντι ποσού 10.000€, το οποίο να συμψηφιστεί με τα 
οφειλόμενα μισθώματα.    
4. Το με αριθμό 387381/16-7-2019 έγγραφο με το οποίο ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
διαβίβασε στην υπηρεσία μας την με αρ. 1681/2019 (ΑΔΑ: Ω8ΝΧ7Λ7-ΖΤΛ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια διαπραγμάτευσης σε 
επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε. για την παραμονή του ανελκυστήρα σκάλας για την εξυπηρέτηση 
ατόμων με αναπηρία στο κτίριο επί τη Ακτής Ποσειδώνος 14-16.  
5. Την με αρ. 1925/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε « Ο 
καθορισμός του χρηματικού ποσού στις 15.000,00 ευρώ για την παραμονή του ανελκυστήρα 
σκάλας στο ακίνητο. Το ποσό θα πρέπει να επικυρωθεί από τον εκμισθωτή.»  Στην συνεδρίαση 
παρευρέθηκε ο νόμιμος  εκπρόσωπος της εταιρίας ο κ. Χ.Παπαδάκης. ο οποίος σημείωσε ότι 
διαφωνεί στο ποσό των 15.000,00 ευρώ. 
6. Η από 27/8/2019 επιστολή της Προϊσταμένης Τομέα Προμηθειών και Περιουσίας Δ/νσης 
Υποστήριξης Ενοποιημένων Ομιλικών Λειτουργιών της Εθνικής Ασφαλιστικής κ. Χ. Θεοδοσίου, με 
την οποία μας γνωρίζει, «ότι η Διοίκηση της Εταιρείας μας δεν έκανε αποδεκτή την εν λόγω  
επιστολή με την αντιπρόταση σας για το  ποσό των €15.000,00 και παραμένει η αρχική μας 
προσφορά  με το ποσό των €10.000,00 το οποίο και θα συμψηφιστεί με τα οφειλόμενα μισθώματα 
υπό την προϋπόθεση : " Με δική σας επιμέλεια να γίνει έλεγχος της κατασκευής από τον 
εγκαταστάτη ο οποίος θα πιστοποιήσει την άριστη λειτουργία του"» 
 
 
 

Κατόπιν των ανωτέρω 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την αποδοχή ή μη της αντιπρότασης της 
Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ», σύμφωνα με την από 27/8/2019 
επιστολή της, για την παραμονή  του ανελκυστήρα σκάλας για την εξυπηρέτηση ατόμων με 
αναπηρία, στο ακίνητο επί της Ακτής Ποσειδώνος 14-16 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας της εταιρείας. 
 
  

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

 
 
Α)Την έγκριση του ποσού των 12,500 ευρώ ως παρακράτηση από τα οφειλόμενα ενοίκια για τον 
ανελκυστήρα σκάλας.  
Β) Καλείται η υπηρεσία να προχωρήσει αμέσως στην παρακράτηση του ποσού και στην 
πληρωμή του υπόλοιπου. 
Γ) Εγκρίνεται η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης 300 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την 
συντήρηση του ανελκυστήρα σκάλας.  

Ο Πρόεδρος 
 

 
 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Δημάκος Δημήτρης  
Τζίβα Αιμιλία 
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Καραμάνος Χρήστος 

Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία 
Χριστάκη Μαρία 
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