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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 66η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2937/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 28-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1106014/23-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 23-12-2021. 
 

Θέμα 3ο  
Εξέταση αιτήματος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ περί παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης 
απαιτούμενων εργασιών και παράδοσης μισθίου ακινήτου προς στέγαση της Αυτοτελούς 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και λήψη σχετικής απόφασης. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγέλης Σπυρίδων  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 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: 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω:  
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1. Την με αριθμό 3025/3-12-2019 (ΑΔΑ: 61ΙΜ7Λ7-05Ι) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη 
των αναγκών στέγασης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος. 
2. Την υπ’ αριθμ. 152/21-1-2020 (ΑΔΑ: Ω3Η37Λ7-Ι9Ρ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία καθορίστηκαν κατ’ άρθρο οι όροι Διακήρυξης για 
τη διενέργεια φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας με σκοπό τη μίσθωση ακινήτου 
προς στέγαση της ως άνω οργανικής μονάδας. 
3. Την με αρ. πρωτ. 101756/05-02-2020 Διακήρυξη της Οικονομικής Επιτροπής για τη 
διεξαγωγή φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας με σκοπό τη μίσθωση ακινήτου 
προς στέγαση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος και την ταυτάριθμη με ΑΔΑ: Ω91Θ7Λ7-
7ΦΘ Περιληπτική Διακήρυξη, η οποία τοιχοκολλήθηκε κατά τα νόμιμα στον Πίνακα Ανακοινώσεων 
της Περιφέρειας στις 6/2/2020 και δημοσιεύτηκε στον τύπο.  
4. Την εμπρόθεσμη με αρ. πρωτ. 167103/27-02-2020 αίτηση -προσφορά της εταιρείας με 
την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, με την οποία η ως άνω εκδήλωσε ενδιαφέρον και υπέβαλε 
φάκελο προσφοράς ακινήτου. 
5. Το από 31-7-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας (του άρθρ. 13 του Π.Δ. 
242/1996), σύμφωνα με το οποίο: η προσφορά ακινήτου επί της συμβολής των οδών Λ. Κηφισίας 
και Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΑΙΡΑΙΩΣ ΑΕ κρίνεται αποδεκτή και το προσφερόμενο ως άνω ακίνητο είναι κατάλληλο, υπό την 
προϋπόθεση ικανοποίησης όλων των παρατηρήσεων, που διατυπώνει η Επιτροπή στο ανωτέρω 
Πρακτικό της.  
6. Την με αριθμό 1616/4-8-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΟΕ7Λ7-8ΣΘ) απόφαση, με την οποία η 
Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε (α) το από 31-7-2020 ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής 
Καταλληλότητας και (β) και όρισε την 25η-8-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 ως ημέρα διενέργειας 
φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας (Β’ Φάση – Μειοδοσία).  
7. Την από 25-8-2020 διενεργηθείσα από την Οικονομική Επιτροπή φανερή μειοδοτική 
δημοπρασία με συμμετοχή της προσφέρουσας εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΑΕ, η οποία δεν ολοκληρώθηκε και με την υπ’ αριθμ. 1719/25-8-2020 (ΑΔΑ: 9Ξ457Λ7-ΩΑΟ) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που λήφθηκε αυθημερόν, αποφασίστηκε η αναβολή του 
θέματος.  
8. Την υπ’ αριθμ. 521/2-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΕ57Λ7-51Μ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 
με την οποία (α) καθορίστηκε ως ημερομηνία για τη συνέχιση της διαδικασίας φανερής μειοδοτικής 
δημοπρασίας (διαπραγμάτευσης) – Β’ Φάση (μειοδοσία) η 09/03/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 
μ.μ. και (β) παρασχέθηκε εντολή προς την Επιτροπή (άρ. 13, ΠΔ 242/1996) μετάβασης στο 
προσφερθέν ως άνω ακίνητο, εξέτασης και επαναβεβαίωσης -με νεότερο Πρακτικό- των εργασιών 
που απαιτείται σύμφωνα με τη Διακήρυξη (101756/05-02-2020) να εκτελεστούν σ’ αυτό.  
9. Το από 4-3-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας (του άρθρ. 13 του Π.Δ. 
242/1996), αναφορικά με τις απαιτούμενες εργασίες στο προσφερθέν ακίνητο, ιδιοκτησίας της 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, εγκριθέν με την υπ’ αρ. 570/9-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΠ57Λ7-ΠΞ1) Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής.  
10. Την διενεργηθείσα στις 9-3-2021 μειοδοτική δημοπρασία, κατά την οποία μειοδότης 
αναδείχθηκε η μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, και της 
οποίας το αποτέλεσμα κατακυρώθηκε με την αυθημερόν ληφθείσα, υπ’ αρ. 570/9-3-2021 (ΑΔΑ: 
ΨΗΠ57Λ7-ΠΞ1), Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 103743/30-8-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, με την οποία διαπιστώνεται η κατά τεκμήριο νομιμότητα της ανωτέρω υπ’ αρ. 
570/9-3-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  
12. Την από 26-7-2021 Σύμβαση μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αφετέρου της Περιφέρειας Αττικής για τη μίσθωση ακινήτου 
-οριζόντιες ιδιοκτησίες σε δύο πολυώροφα κτήρια Α και Β επί της συμβολής των οδών Λ. Κηφισίας, 
αρ. 100 και Μαραθωνοδρόμων, αρ. 83 – Μαρούσι και όπως αναλυτικά περιγράφεται στη 
Σύμβαση- ιδιοκτησίας της αφενός συμβαλλόμενης, προς στέγαση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης 
Πολιτικής Προστασίας και του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας & 
Περιβάλλοντος. 
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13. Ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2.1, της ως άνω από 26-7-2021 σύμβασης αναφέρει επί 
λέξει τα ακόλουθα: 2. Παραλαβή μισθίου: 2.1 Η εκμισθώτρια δεσμεύεται ρητά για την υλοποίηση 
όλων των προς εκτέλεση εργασιών που αναφέρονται στον υποβληθέντα Φάκελο Οριστικής 
Μελέτης (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης Μίσθωσης) και στο από 
4-3-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας (σε συνδυασμό με το από 31-7-2020 όμοιο, το 
οποίο κρίνει την καταλληλότητα του ακινήτου) υποχρεούται δε να παραδώσει το ακίνητο, καθ’ όλα 
νόμιμο, ποιοτικά άρτιο και λειτουργικά διαμορφωμένο προς χρήση, στη μισθώτρια, σύμφωνα με τη 
διακήρυξη, τις αποφάσεις των οργάνων και την παρούσα  σύμβαση και να το διατηρεί κατάλληλο 
καθ’  όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Η υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης ουδαμώς μεταφέρει 
ευθύνη στη μισθώτρια για τις απαιτούμενες εργασίες στο μίσθιο ακίνητο και ουδόλως μειώνει την 
αποκλειστική ευθύνη της εκμισθώτριας να υλοποιήσει αυτές. Ειδικότερα προκειμένου το μίσθιο να 
ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες λειτουργίας για την χρήση που το προορίζει η μισθώτρια και 
να παραληφθεί από αυτή η εκμισθώτρια ρητά συμφωνεί και συναποδέχεται ότι θα προχωρήσει σε 
εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στον άνω υποβληθέντα Φάκελο Οριστικής Μελέτης (η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης Μίσθωσης) και στο από 4-3-2021 
Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας (σε συνδυασμό με το από 31-7-2020 όμοιο, το οποίο 
κρίνει την καταλληλότητα του ακινήτου). Η εκμισθώτρια οφείλει με αποκλειστική της ευθύνη να 
ολοκληρώσει τις ανωτέρω εργασίες και να εξασφαλίσει τις τυχόν αναγκαίες αδειοδοτήσεις, 
βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της παρούσας 
Σύμβασης Μίσθωσης εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. 
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης καθυστέρησης Υπηρεσιών του Δημοσίου στην έκδοση 
οιωνδήποτε αδειών, δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και πάσης φύσεως εγγράφων, 
σχετικών με την υλοποίηση των υποχρεώσεων της εκμισθώτριας στο πλαίσιο της 
Σύμβασης Μίσθωσης, η εκμισθώτρια δικαιούται να ζητήσει ισόχρονη παράταση της ως άνω 
προθεσμίας μέχρι τρεις (3) μήνες. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική 
Επιτροπή.  
14. Το από 17-12-2021 (υπ’ αρ. πρωτ. 1100516/22-12-2021) αίτημα της Τράπεζας 
Πειραιώς με το οποίο η εκμισθώτρια αιτείται την παράταση ολοκλήρωσης των απαιτούμενων 
εργασιών εντός του μισθίου μέχρι 26-1-2022, για λόγους, όπως αναφέρει, που οφείλονται στην 
έλλειψη πρώτων υλών που παρατηρείται παγκοσμίως και των καθυστερήσεων στις μεταφορές και 
παραδόσεις προϊόντων διεθνώς, ιδία δε του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.  
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω: 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Η Οικονομική Επιτροπή καλείται: 
1. Όπως εξετάσει το από 17-12-2021 (υπ’ αρ. πρωτ. 1100516/22-12-2021) αίτημα της 
Τράπεζας Πειραιώς περί παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των απαιτούμενων εργασιών και 
παράδοσης της χρήσης του μισθίου στην Περιφέρεια και αποφασίσει σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η τρίμηνη προθεσμία από την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης για την ολοκλήρωση των 
απαιτούμενων εργασιών εντός του μισθίου ακινήτου έχει εκπνεύσει στις 26-10-2021 και ότι η 
εκμισθώτρια δικαιούται -με βάση τη Σύμβαση- να ζητήσει ισόχρονη παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, ήτοι μέχρι 26-1-2022. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Την αποδοχή του από 17-12-2021 (υπ’ αρ. πρωτ. 1100516/22-12-2021) αιτήματος της Τράπεζας 
Πειραιώς περί παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των απαιτούμενων εργασιών και παράδοσης 
της χρήσης του μισθίου στην Περιφέρεια μέχρι 26-1-2022, λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρίμηνη 
προθεσμία από την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων 
εργασιών εντός του μισθίου ακινήτου έχει εκπνεύσει στις 26-10-2021 και ότι η εκμισθώτρια 
δικαιούται -με βάση τη Σύμβαση- να ζητήσει ισόχρονη παράταση της ως άνω προθεσμίας, ήτοι 
μέχρι 26-1-2022. 
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➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το 
αναπληρωματικό μέλος κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία. 

➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.  Κατριβάνος Γεώργιος και 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχουν από την ψηφοφορία. 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει 
την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Η Περιφέρεια Αττικής ασκεί την 
αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας, αλλά η Διοίκηση αντί να φροντίσει να την 
καταστήσει μια πλήρως οργανωμένη και εξοπλισμένη Διεύθυνση, τόσο σε ανθρώπινο 
δυναμικό, όσο και σε μηχανολογικό εξοπλισμό, δαπανά τεράστια ποσά για να 
χρηματοδοτήσει εργολήπτες (εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα) για να τεθούν στην διάθεση της 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, επειδή τα δικά της μέσα είναι πενιχρά. Με τα 
σημερινά δεδομένα είμαστε κατά στη στέγαση της σε ένα τέτοιο πανάκριβο κτίριο με 
μηνιαίο μίσθωμα 10.000€ για να μεσολαβεί στη σύναψη συμβάσεων με τους διάφορους 
εργολήπτες». 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 
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