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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 41η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1814/2022 

Στην Αθήνα, σήμερα 23-8-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη ύστερα 
από την υπ’ αριθ. πρωτ: 793680/18-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε 
νόμιμα στα μέλη της στις 18-8-2022. 
 

Θέμα 13ο  
Αποδοχή υπεισέλευσης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε.» ως εκμισθώτριας και καταβολή από την Περιφέρεια Αττική οφειλόμενων μισθωμάτων, για 
γραφείο στον Α΄ όροφο ακινήτου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 35, στον Πειραιά. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Βερελή Βασιλική 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

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

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα επτά (7) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 

ΑΔΑ: Ω2Ρ07Λ7-4Τ9



 

 2 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 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: 

Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 176  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 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». 

3. Την υπ΄ αριθ. 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ 688/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./3-9-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής: Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων σε συνδυασμό με τις υπ’ αριθμ. 624277/31-8-2020 (ΦΕΚ 
ΥΟΔΔ 699/1-9-2020), 1002357/28-12-2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 1077/29-12-2020), 526516/26-6-2021 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 494/28-6-2021) και 864073/14-10-2021 (ΦΕΚ 4832/Β΄/19-10-2021) όμοιες περί 
παράτασης θητείας των Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής. 

4. Την υπ΄ αριθ. 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ 4258/Β’/20-11-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής: Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής. 

5. Την υπ΄ αριθ. 625207/1-7-2021 (ΦΕΚ 3353/τ.Β./26/7/2021) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής 
περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής. 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 (ΦΕΚ 179/1996 τεύχος Α’): Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου 
και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη 
μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν μετά την 
αντικατάστασή τους με το άρθρο 40, παρ. 2, Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α, 197/12-10-2020) και την 
περαιτέρω συμπλήρωσή τους με το άρθρο 38 του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α, 62/17-4-2021). 

7. Την με αριθμό 4/Α.Π. 5930/15-4-1997 Ερμηνευτική εγκύκλιο για το ΠΔ 242/1996 του 
Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

8. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί Μίσθωσης πράγματος (ΑΚ 574 επ.). 

10. Η Περιφέρεια Αττικής μισθώνει, δυνάμει του από 8/6/2006 μισθωτηρίου μεταξύ της Νομαρχίας 
Πειραιά και του Νικολάου Κουκολιά του Χρήστου, χώρο γραφείου συνολικής επιφάνειας 41τ.μ. 
στον πρώτο όροφο του ακινήτου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 35 στον Πειραιά, για την στέγαση 
Υπηρεσιών της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (Εργαστήριο ΠΛΗΝΕΤ) το οποίο 
παρελήφθη προς χρήση σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής Ακινήτου στις 
14/6/2006. Η εν λόγω μίσθωση αποτελεί επέκταση της αρχικής κύριας μίσθωσης, η οποία 
καταρτίστηκε με το από 7/5/1998 μισθωτήριο συμβόλαιο μεταξύ της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Πειραιά και του Στέφανου Ζουγανέλη ως πληρεξούσιου της ιδιοκτήτριας Λίνας 
Λεκκού του Πατρόκλου και παρελήφθη προς χρήση σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Παράδοσης – 
Παραλαβής Ακινήτου στις 11/5/1998. 

11. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν.4447/23-12-2016 (ΦΕΚ 241/τ. Α΄/23-12-2016) και 
κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον κ. Νικόλαο Κουκολιά, για την εν λόγω μίσθωση η Περιφέρεια 
Αττικής κατέβαλε το αναλογούν μηνιαίο μίσθιο που ανέρχονταν στο ποσό των 382,3€ (σήμερα 
καταβαλλόμενο 329,72€), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 482/2017 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.  

12. Η κυριότητα του ανωτέρω υπό στοιχεία Α-2 γραφείου του Α’ ορόφου περιήλθε μετά από 
πλειστηριασμό και κατακύρωση του αποτελέσματος στην υπερθεματίστρια ανώνυμη τραπεζική 
εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», όπως περιγράφεται στην 
υπ’ αρ. 69.338/22.4.2021 Περίληψη κατακυρωτικής Έκθεσης της συμβολαιογράφου Αθηνών 
Στυλιανής Χαραλάμπους Δημητρέλλου, (πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης 
897/4-2-2021) η οποία μας γνωστοποιήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 519179/24-6-2021 έγγραφο 
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της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Αττικής και την από 15/6/2021 Εξώδικη δήλωση – 
γνωστοποίηση – πρόσκληση της  «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ».  

13. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 536765/229-6-2021 έγγραφό μας, αποστείλαμε - γνωστοποιήσαμε στην 
νέα ιδιοκτήτρια εταιρεία δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, τα στοιχεία της υφιστάμενης 
μίσθωσης.  

14. Επιπλέον, με το υπ’ αρ. πρωτ. 417307/12-5-2022 έγγραφό μας, αποστείλαμε εκ νέου στη 
ιδιοκτήτρια «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» τα στοιχεία της μίσθωσης και ζητήσαμε 
να επιληφθεί για τη νέα μίσθωση και να σας ενημερώσει για τον τραπεζικό της λογαριασμό για 
τη συνέχιση της καταβολής των μισθωμάτων στο νέο ιδιοκτήτη.  

15. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 581934/22-6-2022 έγγραφό μας, διαβιβάσαμε στη Δ/νση Οικονομικών 
Π.Ε. Πειραιά την από 14-6-2022 εξώδικη δήλωση – γνωστοποίηση – πρόσκληση της εταιρείας 
“RETAMA REAL ESTATE S.A.U.” διαχειρίστριας του παραπάνω ακινήτου ιδιοκτησίας της 
εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Σύμφωνα με τη δήλωση αυτή η «Ε.Τ.Ε. Α.Ε.» 
«δηλώνει ότι υπεισέρχεται στη μίσθωση αυτή, την οποία εγκρίνει και αναγνωρίζει, υπό την 
ιδιότητα της εκμισθώτριας, ως έχουσα πλέον την πλήρη κυριότητα του εν λόγω μισθίου 
ακινήτου, αποδεχόμενη όλους τους όρους και συμφωνίες αυτής ...» Επίσης δηλώνει για την 
Περιφέρεια Αττικής ότι «…. συμφωνείται να παραμείνει στο ακίνητο έως 31-3-3025.» Τέλος 
καλείται η Περιφέρεια Αττικής να καταβάλλει μηνιαίως «αρχής γενομένης από την 1-4-2021, το 
συμφωνηθέν μίσθωμα ποσού 318,26 € πλέον χαρτοσήμου (3,6%) 11,46€ ήτοι το συνολικό 
ποσό των 329,72€, δεδομένου ότι έχουν καταβληθεί στον ιδιοκτήτη τα μισθώματα μέχρι το 
μήνα Μάρτιο 2021, όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης μισθωμάτων 
που μας προσκομίσατε». Τέλος μας γνωρίζουν ότι «αποδεχόμαστε η εξόφληση των 
καθυστερουμένων μισθωμάτων 15 μηνών, ήτοι από Απρίλιο έτους 2021 έως και τον Ιούνιο 
έτους 2022, συνολικού ποσού  €4.945,8 (=329,72 € Χ 15 μήνες) να διενεργηθεί εφάπαξ».  

16. Το με αρ. πρωτ. 637036/5-7-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης προς τη Δ/νση 
Οικονομικών Πειραιά, στο οποίο διατυπώνεται η άποψη  ότι απαιτείται συμπληρωματικά 
απόφαση της Ο.Ε. περί αποδοχής του νέου ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της υποχρέωσης 
της Περιφέρεις Αττικής για την πληρωμή των οφειλόμενων μισθωμάτων και με ποια 
ημερομηνία. 

17. Την με αρ. δήλωσης 64582599/11-7-2022 απόδειξη υποβολής πληροφοριακών στοιχείων 
μίσθωσης ακίνητης περιουσίας της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» για μηνιαίο 
μίσθωμα 318,26 € και για περίοδο ισχύος 1-4-2022 έως 31-3-2025 

18. Τα με αρ. πρωτ. 757953/3-8-2022 και 776273/9-8-2022 έγγραφα του Γραφείου Νομοθετικού 
Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων  

19. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει καταβάλλει το μηνιαίο μίσθωμα των 329,72€ στον 
πρώην ιδιοκτήτη Νικόλαο Κουκολιά, για το Α΄ τρίμηνο του 2021, δηλ. έως 31-3-2021.  

 
Κατόπιν των ανωτέρω,  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
 

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει:  
 
Α. Για την αποδοχή της υπεισέλευσης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως εκμισθώτριας του γραφείου του Α΄ ορόφου συνολικής επιφάνειας 41τ.μ. 
επί του ακινήτου στην οδό Ελ. Βενιζέλου 35 στον Πειραιά, πριν ιδιοκτησίας Νικολάου Κουκολιά, 
όπου στεγάζεται μέρος της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, κατόπιν αναγκαστικού 
πλειστηριασμού και της υπ’ αρ. 69.338/22.4.2021 Περίληψης κατακυρωτικής Έκθεσης της 
συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Χαραλάμπους Δημητρέλλου. 
Β.Την πληρωμή από την Περιφέρεια Αττικής στην άνω ιδιοκτήτρια τραπεζική εταιρεία των 
οφειλόμενων μισθωμάτων από 1-4-2021 και τη συνέχιση της καταβολής τους για όσο χρονικό 
διάστημα θα γίνεται χρήση του μισθίου, από τη στεγαζόμενη υπηρεσία ή άλλη που η Περιφέρεια 
ενδεχομένως ορίσει.   

         
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
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Α. Την αποδοχή της υπεισέλευσης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως εκμισθώτριας του γραφείου του Α΄ ορόφου συνολικής επιφάνειας 41τ.μ. επί 
του ακινήτου στην οδό Ελ. Βενιζέλου 35 στον Πειραιά, πριν ιδιοκτησίας Νικολάου Κουκολιά, όπου 
στεγάζεται μέρος της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, κατόπιν αναγκαστικού 
πλειστηριασμού και της υπ’ αρ. 69.338/22.4.2021 Περίληψης κατακυρωτικής Έκθεσης της 
συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Χαραλάμπους Δημητρέλλου. 
Β. Την πληρωμή από την Περιφέρεια Αττικής στην άνω ιδιοκτήτρια τραπεζική εταιρεία των 
οφειλόμενων μισθωμάτων από 1-4-2021 και τη συνέχιση της καταβολής τους για όσο χρονικό 
διάστημα θα γίνεται χρήση του μισθίου, από τη στεγαζόμενη υπηρεσία ή άλλη που η Περιφέρεια 
ενδεχομένως ορίσει.   

 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Βερελή Βασιλική 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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