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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 47η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2547/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 596365 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 03-10-2019. 
 

Θέμα  38ο 
Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης χώρων του ακινήτου επί της οδού Πολυτεχνείου αρ. 
4, στην Αθήνα. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

 Κουρή Μαρία 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Βλάχου Γεωργία 

 Λογοθέτη Αικατερίνη 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Μεθυμάκη Άννα  

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα, έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Σμπαρούνης Θεμιστοκλής ως εκπρόσωπος των ιδιοκτητών. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα 
Δημητροπούλου Αθηνά. 
 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μουρτζανού, η οποία ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:   
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Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

 
1. Με τα από 07/02/2006 (αρχικό) & 22/10/2007 (επέκταση) Ιδιωτικά Συμφωνητικά, η Περιφέρεια 

μισθώνει ακίνητο συνολικής επιφάνειας 1.721 τ.μ. (1ο & 2ο υπόγειο, ισόγειο, όροφοι 1-7) επί της 

οδού Πολυτεχνείου 4 στην Αθήνα για τη στέγαση των Δ/νσεων Ανάπτυξης, Βιομηχανίας, 

Ενέργειας & Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ιδιοκτησίας του 

Σωματείου - Ιδρύματος με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΔΙΠΛΑΡΕΙΟΣ 

ΣΧΟΛΗ».  

2. Η διάρκεια της μίσθωσης είχε οριστεί για εννέα (9) έτη από το Πρακτικό Παραλαβής της 

Επιτροπής Καταλληλότητας, ήτοι έως 5-11-2015, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης της 

σύμβασης για χρόνο το πολύ ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόμενο, όπως ορίζεται στο άρθρο 

21 του Π.Δ. 242/96 και στο άρθρο 1 των μισθωτηρίων. 

3. Με τις από 01/12/2010 τροποποιήσεις των ως άνω ιδιωτικών συμφωνητικών το μηνιαίο 

μίσθωμα της αρχικής μίσθωσης μειώθηκε από 13.458,59€ σε 12.113,00€ και το μηνιαίο 

μίσθωμα της μίσθωσης επέκτασης μειώθηκε από 1.100,40€ σε 990,00€ , σταθερά για τρία 

χρόνια.  

4. Εν συνεχεία, με τον Ν. 4081/2012, από 01/10/2012 τα εν λόγω μηνιαία μισθώματα 

διαμορφώθηκαν σε  8.374,80€ και 792,29€, αντίστοιχα.  

5. Με τις από 6/11/2015 Τροποποιήσεις των ως άνω αρχικών ιδιωτικών συμφωνητικών, ύστερα 

από την υπ’ αριθ. 1881/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, οι μισθώσεις παρατάθηκαν 

για ένα (1) ακόμη έτος από την λήξη τους, ήτοι από 6-11-2015 έως 5-11-2016 και το μηνιαίο 

μίσθωμα μειώθηκε από 9.167,09€ σε 9.000,00€ (8.300,00€ για την αρχική μίσθωση και 700,00€ 

για την επέκτασή αυτής). 

6. Ομοίως, με τις από 4/11/2016 Τροποποιήσεις, ύστερα από την υπ’ αριθ. 2277/2016 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής, οι μισθώσεις παρατάθηκαν από 6-11-2016 έως 5-11-2017 (ήτοι για 

χρονικό διάστημα ενός (1) ακόμη έτους), με το ίδιο μηνιαίο μίσθωμα.  

7. Ομοίως, με τις από 6/11/2017 Τροποποιήσεις, ύστερα από την υπ΄ αριθ. 2688/2017 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής, οι μισθώσεις παρατάθηκαν από 6-11-2017 έως 5-11-2018 (ήτοι για 

χρονικό διάστημα ενός (1) ακόμη έτους), με το ίδιο μηνιαίο μίσθωμα.  

8. Τέλος, με τις από 5/11/2018 Τροποποιήσεις, ύστερα από την υπ΄ αρ. 2859/2018 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, οι μισθώσεις παρατάθηκαν από 6-11-2018 έως 31-12-2019 με το ίδιο 

μηνιαίο μίσθωμα των 9.000€ (αναλυτικά: 8.300,00€ για την αρχική μίσθωση και 700,00€ για την 

επέκτασή αυτής). 

 

H Περιφέρεια διατηρεί το δικαίωμα παράτασής τους για χρόνο ίσο με τον υπολειπόμενο έως την 

εξάντληση του ως άνω προβλεπόμενου (ήτοι έως και πέντε (5) ακόμη έτη). 

 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω  

  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Τη συζήτηση και λήψη απόφασης: 

α) για το χρονικό διάστημα της παράτασης των συμβάσεων μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού 

Πολυτεχνείου 4 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Σωματείου - Ιδρύματος με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΠΛΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ», εκπρόσωπος του οποίου και κλήθηκε να 

παρευρίσκεται στη σημερινή συνεδρίαση, και  

β) για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος αυτών.  
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή  

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την παράταση των συμβάσεων μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Πολυτεχνείου 4 στην Αθήνα, 

ιδιοκτησίας του Σωματείου - Ιδρύματος με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 

ΔΙΠΛΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ», εκπρόσωπος του οποίου και κλήθηκε και παρευρίσκεται στη σημερινή 

συνεδρίαση, έως 5/11/2024 με το ίδιο ποσό του μηνιαίου μισθώματος αυτών, ήτοι 8.300,00€ 

για την αρχική μίσθωση και 700,00€ για την επέκταση αυτής.  

 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το 

αναπληρωματικό μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη υπερψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση με 
την εξής παρατήρηση: «Υπερψηφίζουμε με τη σημείωση ότι σε περίπτωση αγοράς κτιρίου, 
θα αποχωρήσει η Περιφέρεια άνευ ανταλλάγματος βάσει του Π.Δ. 242/1996». 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Χρονοπούλου Νίκη δηλώνει 
λευκό.  

 

 
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Κουρή Μαρία 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Βλάχου Γεωργία 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 
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