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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. 2282/2019 
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 19ο εκτός ημερήσιας διάταξης  
Λήψη απόφασης περί απόδοσης μισθίου του νέου μισθωμένου κτιρίου στέγασης των 
Εκπαιδεύσεων Α΄ Αθήνας  επί της οδού Χίου αρ. 16-18 στην Αθήνα για το χρονικό διάστημα από 
20 Σεπτεμβρίου 2018 έως 07 Νοεμβρίου 2018. 
 
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 τα εξής: 
 
 
Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών  θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
παρακάτω:  

1) Το από 30-03-2017  Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου, μεταξύ της Περιφέρειας 

ΑΔΑ: 9ΤΩ67Λ7-2Ν4



 2 

Αττικής και των ιδιοκτητριών εταιριών «H-DEVELOPMENT s.a.» και «Higkon s.a.», για την 
μίσθωση ακινήτου που βρίσκεται  επί της οδού Χίου 16- 18 στο Μεταξουργείο προκειμένου να 
στεγαστούν οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας. 

2) Τα από 25-07-2018 και 09-08-2018 αιτήματα των ιδιοκτητριών εταιριών «H-DEVELOPMENT 
s.a.» και «Higkon s.a.» για παραλαβή του μισθίου προς χρήση. 

3) Το με αριθ. Πρωτ. 157810/09-08-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών προς 
την Ενιαία Επιτροπή Καταλληλότητας περί επίσκεψης και γνωμοδότησης για την παραλαβή 
του μισθίου. 

4) Το με αριθ. Πρωτ. 188458/09-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  
προς την Ενιαία Επιτροπή Καταλληλότητας με το οποίο υπενθυμίστηκε το με αριθ. Πρωτ. 
157810/09-08-2018 έγγραφο  και διαβιβάστηκε συνημμένα το από 28/09/2018 ηλεκτρονικό 
μήνυμα των ιδιοκτητριών εταιριών σύμφωνα με το οποίο «το μίσθιο θεωρείται αυτοδίκαια 
παραληφθέν προς χρήση από την Περιφέρεια Αττικής , αρχής γενομένης από την 20η 
Σεπτεμβρίου 2018». 

5) Το με αριθ. Πρωτ.196134/22-10-2018 έγγραφο την Ενιαίας Επιτροπής Καταλληλότητας με 
θέμα: «Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την παραλαβή του προς μίσθωση κτιρίου επί 
της οδού Χίου 16-18 στο Μεταξουργείο για τη στέγαση των υπηρεσιών Εκπαίδευσης Α΄ 
Αθήνας». 

6) Το με αριθ. Πρωτ. 206481/23-10-2018 Έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών   με 
το οποίο διαβιβάσαμε το ανωτέρω στις ιδιοκτήτριες εταιρίες «H-DEVELOPMENT s.a.» και 
«Higkon s.a.». 

7) Το με αριθ. Πρωτ. 210542/29-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών   με 
το οποίο διαβιβάστηκε η από 26-10-2018 απαντητική επιστολή των ιδιοκτητριών εταιριών με 
την οποία επαναλαμβάνεται η άποψή τους ότι «το μίσθιο έχει παραδοθεί αυτοδικαίως από 
την 20η Σεπτεμβρίου 2018». 

8) Το με  αριθ. πρωτ. 212407/13-11-2018 έγγραφο της Επιτροπής του άρθρου 13 του Π.Δ. 
242/1996 με το οποίο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών    το από 08-11-
2018 Πρακτικό με θέμα: «Παραλαβή του ακινήτου επί της οδού Χίου 16-18 στην περιοχή 
Μεταξουργείου του Δήμου Αθηναίων για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Α΄/θμιας 
Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, της Δ/νσης Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, των Σχολικών 
Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής Α΄ Αθήνας και του ΚΕΔΔΥ Α΄ 
Αθήνας».  

9) Την υπ΄αριθ. 3346/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 
ανωτέρω Πρακτικό. 

10) Το από 18 Απριλίου 2019 ηλεκτρονικό αίτημα της εταιρίας «H-DEVELOPMENT s.a.» στο 
οποίο γίνεται αναφορά για τη μη απόδοση μισθίου για το διάστημα από την 20η Σεπτεμβρίου 
2018 έως την 07η Νοεμβρίου 2018 καθώς επίσης στο άρθρο 8  της Αρ. Πρωτ. 36896 
Διακήρυξης και βασιζόμενη σε αυτό : « παραλήφθηκε αυτοδικαίως προς χρήση από την 
Περιφέρεια Αττικής την 20η Σεπτεμβρίου 2018 και ενεργοποιήθηκε αυτομάτως, κατά τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.5 της ίδιας Διακήρυξης, η έναρξη της υποχρέωσης 
καταβολής μισθώματος από την Περιφέρεια Αττικής στους εκμισθωτές». 

11)  Την υπ΄ αρίθμ. Πρωτ. 36896/21-02-2017 (ΑΔΑ:7ΗΖΞ7Λ7-8ΟΕ) διακήρυξη και ειδικότερα  το 
άρθρο 8 παρ. 4 και παρ. 5 αυτής σύμφωνα με τις οποίες: 8.4 «Σε περίπτωση που είτε 
παρέλθει η προθεσμία των 15 ημερών της παραγράφου 8.3 χωρίς η Επιτροπή 
Καταλληλότητας να αποφασίσει είτε ο Μειοδότης διαφωνεί με την απορριπτική απόφαση της 
Επιτροπής Καταλληλότητας, διατυπώνοντας τη διαφωνία του εγγράφως εντός 5 ημερών από 
την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Επιτροπής Καταλληλότητας, το ζήτημα 
παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία εντός προθεσμίας 40 ημερών από την 
υποβολή του αιτήματος του Μειοδότη για παραλαβή του μισθίου προς χρήση θα πρέπει με 
αιτιολογημένη απόφαση εδραζόμενη επί των όρων της παραγράφου 8.2 είτε να το αποδεχθεί 
είτε να το απορρίψει καταγράφοντας ταυτόχρονα τους όρους οι οποίοι δεν ικανοποιούνται και 
θέτοντας προθεσμία στον Μειοδότη για την ικανοποίηση τους. 

8.5 Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των 40 ημερών της παραγράφου 8.4 χωρίς η 
Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει, το ακίνητο θεωρείται αυτοδίκαια παραληφθέν προς χρήση 
από την Περιφέρεια Αττικής, αρχής γενομένης από την επομένη ημέρα της παρέλευσης της 
προθεσμίας των 40 ημερών και ενεργοποιείται αυτομάτως, κατά τα προβλεπόμενα στην 
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παράγραφο 3.5 της παρούσας, η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής μισθώματος από την 
Περιφέρεια Αττικής στον Μειοδότη». 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, 

εισηγούμαστε με βάση τα αναφερθέντα 
τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για την απόδοση ή μη του μισθώματος που αντιστοιχεί στη 
χρονική περίοδο από 20 Σεπτεμβρίου 2018 έως 07 Νοεμβρίου 2018 στις εταιρίες «H-
DEVELOPMENT s.a.» και «Higkon s.a.»,ιδιοκτήτριες του κτιρίου επί της οδού Χίου 16-18 στο 
Μεταξουργείο όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας.                

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπόψη ότι  

α) ρητά καθορίζεται στη Διακήρυξη η προθεσμία μετά την οποία συντελείται η αυτοδίκαιη παραλαβή 
β) η προθεσμία αυτή παρήλθε στις 20/9/2018 
γ) τυχόν μη πληρωμή του επίδικου διαστήματος εκθέτει την Περιφέρεια Αττικής στον κίνδυνο 
πληρωμής τόκων υπερημερίας εάν ο εκμισθωτής κινηθεί δικαστικά 

ομόφωνα αποφασίζει 
 
Α) την απόδοση του μισθώματος που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο από 20 Σεπτεμβρίου 2018 
έως 07 Νοεμβρίου 2018 στις εταιρίες «H-DEVELOPMENT s.a.» και «Higkon s.a.»,ιδιοκτήτριες του 
κτιρίου επί της οδού Χίου 16-18 στο Μεταξουργείο όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α΄ 
Αθήνας,             
   
Β) την πληρωμή των λογαριασμών Οργανισμών Κοινωνικής Ωφέλειας  για το διάστημα που 
λειτουργούσαν οι Υπηρεσίες εντός του Κτιρίου, ανεξάρτητα του αν είχαν γίνει οι σχετικές αλλαγές 
της επωνυμίας στους λογαριασμούς. 
 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Δημάκος Δημήτρης  
Τζίβα Αιμιλία 
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία 
Χριστάκη Μαρία 
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