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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 63 538 
                      213 20 63 776 

  
 
Συνεδρίαση 54η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2821/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 12-11-2019, 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. 709636 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
07-11-2019. 
 

Θέμα 49ο  
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις ανάγκες στέγασης της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

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

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Μεθυμάκη Άννα 
 
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 Μαρία Σαλπά. 
 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει τον λόγο στην κα Μουρτζανού, η οποία ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω: 
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1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), 
όπωςτροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την υπ΄αριθ. 37419/13479/11-5-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-05-2018) 

3. 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). 

4. Το γεγονός ότι οι διαγωνισμοί που μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί για τη μίσθωση ακινήτου 
στέγασης των Υπηρεσιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής έχουν αποβεί άγονοι, με πιο πρόσφατο τον 
διαγωνισμό του έτους 2017 (αρ. διακήρυξης 39159/22-2-2017) ο οποίος με την υπ΄αριθ. 
331/14-2-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ακυρώθηκε κατόπιν απόρριψης της 
προσφοράς ακινήτου της εταιρίας «ΛΙΡΑ Α.Ε» . 

5. Το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 691404/04-11-2019 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής 
κου Αθανάσιου Αυγερινού στο οποίο παρουσιάζεται η αναγκαιότητα στέγασης της Δ/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής σε ένα αυτοτελές κτίριο γραφείων δύο 
ορόφων ωφέλιμης επιφάνειας 1.600 τ.μ. (800 τ.μ. ανά όροφο) με δυνατότητα απόκλισης +/-5 
% επί αυτής εξαιρουμένων των επιπλέον υπόγειων χώρων ως χώρου αρχειοθέτησης, το 
οποίο πρέπει να έχει χώρο στάθμευσης περίπου 1.500 τ.μ. 

 
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

1)Τη συζήτηση και λήψη απόφασης για μίσθωση από την Περιφέρεια Αττικής ενός ακινήτου που θα 
εξυπηρετεί τις ανάγκες στέγασης της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, 
ωφέλιμης επιφανείας 1.600 τ.μ. με δυνατότητα απόκλισης +/-5% και επιπλέον υπόγειους χώρους 
αρχείου, καθώς και χώρο στάθμευσης περίπου 1.500 τ.μ., σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 
691404/04-11-2019 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής κου Αθανάσιου Αυγερινού. 
2) Τον προσδιορισμό της ετήσιας δαπάνης που θα προκύψει από την εν λόγω μίσθωση λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ύστερα από έρευνα αγοράς οι τιμές ανά τ.μ. στην περιοχή κυμαίνονται περίπου από 6 έως 
8 €/τ.μ. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή  
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1) Να προβεί στη διαδικασία διαγωνισμού προς μίσθωση ενός ακινήτου συνολικής ωφέλιμης 
επιφάνειας περίπου 2000  τ.μ. με δυνατότητα απόκλισης +/-5% εκ των οποίων επιφάνεια έως 350 τ.μ.  
δύναται να βρίσκεται σε υπόγειους χώρους και χώρο στάθμευσης περίπου 1500 τ.μ., για  τις ανάγκες 
στέγασης της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. 
2) Η ετήσια δαπάνη της ανωτέρω μίσθωσης εκτιμάται περίπου στα 144.000 € λαμβάνοντας υπόψη τις 
τιμές μίσθωσης ακινήτων στην περιοχή. 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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