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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 2η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 125/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 01-02-2022, 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: 52671/20-01-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 20-01-2022. 
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει στις 01/02/2021 και ώρα 11:00π.μ. έπειτα από ανακοινώσεις αναβολής που 
αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής, στις 24/01/2022 και 31/01/2022. 
 

Θέμα 4ο  
Λήψη απόφασης για τη μίσθωση χώρων χωρίς τη διενέργεια δημοπρασίας βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 16 παρ. 2 στ. β΄ του Π.Δ. 242/1996 για την κάλυψη αναγκών επέκτασης στεγαζομένων 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, στο κτήριο επί της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• 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 Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μουρτζανού 
(προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών), η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για τα εξής: 
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Η Υπηρεσία θέτει υπόψη στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής:  
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238/27.12.2010/τ. Α΄), «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Τις διατάξεις της υπ. αρ.: 37419/13479/08-05-18 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β’ 1661/11-05-2018) «‘Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Την υπ’ αριθ. 499022/02.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών  και Προέδρου  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03.09.2019), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αρ. 
23612/11-01-2022 (ΦΕΚ 9/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./12-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής: «Ορισμός  
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής». 

5. Την υπ. αρ. 625207/23-7-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 3353/τ.Β./26/7/2021) 
Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης μέχρι 31-8-2022 της θητείας των 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής. 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/1996 περί «Καθορισμού προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την 
εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, την μίσθωση και την αγορά 
ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ 179/Α΄/07-08-1996), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί Μίσθωσης πράγματος (ΑΚ 574 επ.). 
8. Το με αρ. πρωτ. 33934/15-01-2021 αρχικό έγγραφο της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού, σύμφωνα 

με το οποίο υπάρχει επιτακτική ανάγκη για επιπλέον χώρους στέγασης των υπηρεσιών της 
επιφάνειας 800τ.μ., για το λόγο αυτό δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 179842/4-3-2021 Πρόσκληση 
στους ιδιοκτήτες που διαθέτουν χώρους στο ακίνητο επί της λεωφόρου Α. Συγγρού 80-88, αλλά σε 
ιδιοκτήτες παρακείμενων σε αυτό ακινήτων, προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.  

9. Το με αρ. πρωτ. 746679/10-9-2021 νέο έγγραφο της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού, σύμφωνα με 
το οποίο επανέρχονται στο αίτημα για εξεύρεση επιπλέον χώρου για την στέγαση της Διεύθυνσης 
καθώς ο χώρος που βρέθηκε από την ανωτέρω διαδικασία δεν επαρκεί για την κάλυψη των 
αναγκών τους.  

10.  Το από 5/12/2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου (κύρια σύμβαση), σύμφωνα με το 
οποίο και έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία, η Περιφέρεια μισθώνει ακίνητο συνολικής μικτής 
επιφάνειας 2.698,64τ.μ. επί της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα, για την στέγαση Υπηρεσιών της. 

 Αναλυτικά: 
▪ Τις υπό στοιχεία (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) & (13) οριζόντιες 

ιδιοκτησίες - γραφεία του 3ου ορόφου, μετά τον ημιώροφο, συνολικής μικτής επιφάνειας 
706,68τ.μ., ιδιοκτησίας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

▪ Τις υπό στοιχεία (1), (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5), (1.6) & (1.7) οριζόντιες ιδιοκτησίες - γραφεία 
του 4ου ορόφου, μετά τον ημιώροφο, συνολικής μικτής επιφάνειας 521,46τ.μ., ιδιοκτησίας 
ΣΟΦΙΑΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΟΥΖΙΝΑ. 

▪ Δύο (2) συνολικά οριζόντιες ιδιοκτησίες, ένα (1) γραφείο και μια (1) άλλη οριζόντια ιδιοκτησία 
του 5ου ορόφου, μετά τον ημιώροφο, συνολικής μικτής επιφάνειας 1.470,50τ.μ., ιδιοκτησίας 
«ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΕΠΕ». 

▪ Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε για εννέα (9) έτη, αρχής γενομένης από της υπογραφής του 
πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, ήτοι 4-3-2009, με λήξη στις 
3/3/2018, η οποία με τις υπ΄ αρ. 2845/2019 (ΩΕ8Ζ7Λ7-ΤΝ8) & 2963/2019 (ΩΨΗΝ7Λ7-240) 
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής έχει παραταθεί έως 3/3/2026. 

11.  Τις συμβάσεις απευθείας μίσθωσης (βάσει της ανωτέρω κύριας σύμβασης ) επιπλέον χώρων στο 
ακίνητο επί της Λ. Συγγρού 80-88 για τις ανάγκες επέκτασης στέγασης Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
και συγκεκριμένα: 
▪ Το από 21/11/2011 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου, σύμφωνα με το οποίο 

μισθώθηκαν απευθείας από την Περιφέρεια Αττικής, χωρίς δημοπρασία, για την κάλυψη των 
αναγκών επέκτασης των ήδη εγκατεστημένων Υπηρεσιών της, οι υπό στοιχεία (14), (15), (16), 
(17), (18), (19), (20), (21), (22), (23) & (24) οριζόντιες ιδιοκτησίες – γραφεία του 3ου ορόφου 
μετά τον ημιώροφο, του ακινήτου επί της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα, συνολικής μικτής 
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επιφάνειας 763,82τ.μ., ιδιοκτησίας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

▪ Το από 20/6/2014 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου, σύμφωνα με το οποίο μισθώθηκε 
από την Περιφέρεια Αττικής, χωρίς δημοπρασία, για την κάλυψη των αναγκών επέκτασης των 
ήδη εγκατεστημένων Υπηρεσιών της, χώρος επιφάνειας 26τ.μ. του ημιωρόφου του ακινήτου επί 
της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Γεωργίου Τσιρώνη του Ιωάννη.  

▪ Το από 13/3/2017 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου, σύμφωνα με το οποίο μισθώθηκε 
χωρίς δημοπρασία στο ίδιο ακίνητο, για την κάλυψη των αναγκών επέκτασης των ήδη 
εγκατεστημένων Υπηρεσιών, επιπλέον χώρος επιφάνειας 42τ.μ. του ημιωρόφου, ιδιοκτησίας 
του Γεωργίου Τσιρώνη του Ιωάννη. 

▪ Το από 27/8/2018 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου, σύμφωνα με το οποίο μισθώθηκε 
από την Περιφέρεια Αττικής, χωρίς δημοπρασία, στο ίδιο ακίνητο για την κάλυψη των αναγκών 
επέκτασης των ήδη εγκατεστημένων Υπηρεσιών, επιπλέον χώρος επιφάνειας 117,80τ.μ. στον 
1ο όροφο του ίδιου ακινήτου, ιδιοκτησίας του κ. Ιωάννη Τσιρώνη. 

▪ Το από 16/01/2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου, σύμφωνα με το οποίο 
μισθώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, χωρίς δημοπρασία, για την κάλυψη των αναγκών 
επέκτασης στέγασης της, επιπλέων χώροι επιφάνειας 800τ.μ. στον 4ο όροφο του ίδιου 
ακινήτου, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΑΟΥΕΡ ΡΙΤ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ». 

Όλες οι ως άνω συμβάσεις (επέκτασης) μίσθωσης έχουν διάρκεια μέχρι τη λήξη της κύριας 
σύμβασης, ήτοι μέχρι 3-3-2026. 

12. Τις με αριθμό 2112/2021 (ΑΔΑ: 944Ζ7Λ7-1ΧΡ) και 2667/30-11-2021 (ΑΔΑ: 9ΚΨΦ7Λ7-052) 
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της 
διαπραγμάτευσης για την μίσθωση χώρου κύριας χρήσης στον Α όροφο επιφάνειας 340τ.μ. και δυο 
(2) θέσεων στάθμευσης στο Α’ υπόγειο του ίδιου ακινήτου, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ν. 
ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝ ΜΠΥΡΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
βρισκόμαστε εν αναμονή της υπογραφής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης Ακινήτου. 

13. Το με αρ. πρωτ. 51555/20-1-2022 έγγραφο του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής 
με το οποίο προτείνεται η κατανομή των διαθέσιμων γραφείων του νέου υπό μίσθωση χώρου στον 
Α’ όροφο, επιφάνειας 340τ.μ., του κτηρίου επί της Λ. Συγγρού αρ. 80-88, ιδιοκτησίας  της εταιρείας 
«Ν. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝ ΜΠΥΡΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως εξής:  
▪ 2 γραφεία για τον Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα Ανάπτυξης,  
▪ 1 γραφείο για το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Κεντρικού, 

Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών, (κ. Λ. Πάσχο)   
▪ Χώρο υποδοχής και γραφεία για την Υπηρεσία Επιτρόπου του  Ελεγκτικού Συνεδρίου ΟΤΑ Ι 

Περιφέρειας Αττικής (σχετ. το με αρ. 19904/20-4-2021 αίτημα),   
▪ και ο υπόλοιπος χώρος για Υπηρεσίες της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών. 

 
 

                                                  Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  
 
 
 
 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
Α) Την έγκριση μίσθωσης χώρων συνολικής επιφάνειας έως 600τ.μ., με τη διαδικασία της απευθείας 
μίσθωσης, όπως προβλέπεται στην παρ. 2β του άρθρου 16 του Π.Δ. 242/1996, σε μη μισθωμένους 
χώρους του κτιρίου επί της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα (και μικρότερους των ήδη μισθωμένων) και 
μέχρι την ημερομηνία λήξης της κύριας σύμβασης (5/12/2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό) δηλαδή έως 3-3-
2026 (με δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης για χρόνο το πολύ ίσο προς τον υπολειπόμενο του από 
5/12/2008 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης), με πρόσκληση των ιδιοκτητών που διαθέτουν μη 
μισθωμένους χώρους στο ακίνητο επί της Λ. Συγγρού 80-88, αλλά και ιδιοκτητών παρακείμενων 
ακινήτων που διαθέτουν τυχόν διαθέσιμους χώρους, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών 
επέκτασης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής. 
Β) Τον καθορισμό της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (σε €) για την καταβολή μισθωμάτων του υπό 
μίσθωση ακινήτου στη διάρκεια ενός (1) έτους, προκειμένου να υποβληθεί σχετικό αίτημα δέσμευσης 
πίστωσης.  
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
                                    
Α) Την έγκριση μίσθωσης χώρων συνολικής επιφάνειας έως 600τ.μ., με τη διαδικασία της απευθείας 
μίσθωσης, όπως προβλέπεται στην παρ. 2β του άρθρου 16 του Π.Δ. 242/1996, σε μη μισθωμένους 
χώρους του κτιρίου επί της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα (και μικρότερους των ήδη μισθωμένων) και 
μέχρι την ημερομηνία λήξης της κύριας σύμβασης (5/12/2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό) δηλαδή έως 3-3-
2026 (με δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης για χρόνο το πολύ ίσο προς τον υπολειπόμενο του από 
5/12/2008 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης), με πρόσκληση των ιδιοκτητών που διαθέτουν μη 
μισθωμένους χώρους στο ακίνητο επί της Λ. Συγγρού 80-88, αλλά και ιδιοκτητών παρακείμενων 
ακινήτων που διαθέτουν τυχόν διαθέσιμους χώρους, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών 
επέκτασης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής. 
Β) Καθορίζει τη προϋπολογιζόμενη δαπάνη στα 15 €/τ.μ. ήτοι δαπάνη 108.000€ για την καταβολή 
μισθωμάτων του υπό μίσθωση ακινήτου στη διάρκεια ενός (1) έτους (600τ.μ. Χ15€/τ.μ. =9.000€/μήνα Χ 
12 μήνες = 108.000€/έτος)   προκειμένου να υποβληθεί σχετικό αίτημα δέσμευσης πίστωσης.  
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγγέλης Σπυρίδων καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την 

ψηφοφορία.  
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή υπερψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Σωστό θα ήταν η Διοίκηση να συζητήσει με τους 
εργαζόμενους τις ανάγκες για χώρους, να σχεδιάσει και να φέρει το θέμα ολοκληρωμένα κι όχι κάθε 
τόσο να εισηγείται μίσθωση νέων χώρων.». 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ανωτέρω 
απόφαση. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  
 
 
 
 
 
 
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Βερελή Βασιλική 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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