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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 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  1994/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 13-09-2022, 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: 854994/08-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 08-09-2022. 
 

Θέμα 41ο  
Διενέργεια διαπραγμάτευσης στα πλαίσια της απευθείας μίσθωσης στην Περιφέρεια Αττικής χώρων 
του ακινήτου επί της Λ. Μεσογείων 372, για την  κάλυψη στεγαστικών αναγκών του 2ου Κέντρου 
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) Β’ Αθήνας,  σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 (ΦΕΚ 179/Α’ /1996) και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα  

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

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

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) 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 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: 
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Η υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί 

Αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-10-2010/τ.Α’), «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 37419/13479/11-5-2018 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 με αριθμό 499022/02-09-2019 (ΦΕΚ 688/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019) Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Την με αρ. πρωτ. 457959/01-07-2020 (Β’ 2763) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση 

και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 

Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει. 

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 και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 2γ αυτού 

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. Την υπ’ αριθ. 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. 

9. Την υπ΄αριθμ. 809239/26-8-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 764/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-
08- 2022), περί παράτασης μέχρι 30-9-2022 της θητείας των Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας 
Αττικής.  

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 161/2000 «Μεταβίβαση στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων, 
τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ 
145/Α΄/23-06-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Τις διατάξεις της παρ. 1, αρ. 11, Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α’/3-8-2021) σύμφωνα με τις οποίες:  

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που ιδρύθηκαν με την παρ. 

1 του άρθρου 6 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) μετονομάζονται σε Κέντρα Διεπιστημονικής 

Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.). 

12. Την με αριθμό 1157/2019 (ΑΔΑ:ΩΖΙΙ7Λ7-Ι67) Απόφαση, με την οποία η Οικονομική Επιτροπή 

της Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση των Υπηρεσιών του 2ου 

Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας καθώς και τους όρους της Διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας. Αρ. 

Διακήρυξης 193390/16-5-2019 – ΑΔΑ: Ω2ΓΙ7Λ7-9ΙΣ 

13. Την υπ’ αριθμ. 739/2022 (ΑΔΑ: 62Ο87Λ7-ΜΝΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την 

οποία αποφασίστηκε η κήρυξη του διαγωνισμού  ως άγονου. 

14. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 295/14-06-2022 έγγραφο του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β’ Αθήνας προς τον Δήμο 

Αγίας Παρασκευής με θέμα: Αίτημα διάθεσης χώρου για το 2ο ΚΕΔΑΣΥ Β Αθήνας. 

15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 448/29-07-2022 έγγραφο του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας με το οποίο μας 

διαβιβάστηκε η με αρ. πρωτ. 21340/25-07-2022/28-07-2022 απάντηση του Δήμου Αγίας 

Παρασκευής αναφορικά με το Αίτημα διάθεσης χώρου για το 2ο ΚΕΔΑΣΥ Β Αθήνας και με την 

οποία ο Δήμος προτίθεται να προβεί σε υπεκμίσθωση:   α) του ΤΡΙΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ, ο οποίος 

περιλαμβάνει χώρο με χρήση γραφείων εμβαδού 315,14τ.μ. και κοινόχρηστους χώρους 
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συνολικής επιφάνειας 27,68τ.μ. και β)του ΔΩΜΑΤΟΣ , το οποίο αποτελείται από κοινόχρηστους 

χώρους συνολικής επιφάνειας 25,83 τ.μ. στο κτίριο επί της Λεωφόρου Μεσογείων 372, που 

μίσθωσε από την εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΡΕΚΟ ΖΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την από 15-7-2022 σύμβαση μίσθωσης ακινήτου, 

με την οποία επιτρέπεται στο μισθωτή Δήμο η υπομίσθωση προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή την 

Περιφέρεια Αττικής.  

16. To με αρ. πρωτ.24005/2-9-2022 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής με το οποίο μας 

ενημερώνουν ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί σε υπεκμίσθωση μόνο του ΤΡΙΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ, 

του κτιρίου επί της Λεωφόρου Μεσογείων 372 που μίσθωσε, ο οποίος περιλαμβάνει χώρο με 

χρήση γραφείων εμβαδού 315,14τ.μ. και κοινόχρηστους χώρους συνολικής επιφάνειας 27,68τ.μ., 

και όχι του ΔΩΜΑΤΟΣ το οποίο αποτελείται μόνο από κοινόχρηστους χώρους (απόληξη 

κλιμακοστασίου). 

17. Την με αρ.  1935/2022 (ΑΔΑ: ΨΛΚ97Λ7-149) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την 

οποία αποφασίστηκε η απευθείας μίσθωση χώρων ακινήτου από το Δήμο Αγίας Παρασκευής 

στην Περιφέρεια Αττικής, για την  κάλυψη στεγαστικών αναγκών - κατά ένα μέρος – του 2ου 

Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) Β’ 

Αθήνας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 (ΦΕΚ 179/Α’ /1996) και τις διατάξεις του Ν. 

3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και ειδικότερα ο τρίτος όροφος εμβαδού 315,14 τ.μ. και κοινόχρηστοι χώροι 

συνολικής επιφάνειας 27,68 τ.μ του ακινήτου επί της Λεωφόρου Μεσογείων 372, στην Αγία 

Παρασκευή που μίσθωσε ο Δήμος από την εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΡΕΚΟ ΖΗΤΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την από 15-7-2022 

σύμβαση μίσθωσης και ορίστηκε ημερομηνία διαπραγμάτευσης με εκπρόσωπο του Δήμου Αγίας 

Παρασκευής για το ύψος του μηνιαίου μισθώματος, Τρίτη 13-9-2022 και ώρα 12:00. 

18. Το με αρ. πρωτ. 859065/9-9-2022 έγγραφό μας με το οποίο κλήθηκε εκπρόσωπος του Δήμου 

Αγίας Παρασκευής να παρευρίσκεται στο γραφείο της Γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής 

την ημέρα και ώρα της διαπραγμάτευσης, προκειμένου να διαπραγματευτεί το ύψος του 

μισθώματος.  

 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

 

Α) Την διαπραγμάτευση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, με εκπρόσωπο του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής, ο οποίος κλήθηκε να παρευρίσκεται στη συνεδρίαση,  για το ύψος του μισθώματος της 
απευθείας μίσθωσης του τρίτου ορόφου εμβαδού 315,14 τ.μ. και κοινόχρηστων χώρων συνολικής 
επιφάνειας 27,68 τ.μ του ακινήτου επί της Λεωφόρου Μεσογείων 372, στην Αγία Παρασκευή, για την  
κάλυψη στεγαστικών αναγκών - κατά ένα μέρος – του 2ου Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, 
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) Β’ Αθήνας.   
 
Τον εν λόγο χώρο, μεταξύ άλλων, μίσθωσε ο Δήμος από την εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΡΕΚΟ 
ΖΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την από 15-7-2022 
σύμβαση μίσθωσης, με τους όρους που αναφέρονται σε αυτή.  
 
Β) Την απευθείας μίσθωση του τρίτου ορόφου εμβαδού 315,14 τ.μ. και κοινόχρηστων χώρων 
συνολικής επιφάνειας 27,68 τ.μ του ακινήτου επί της Λεωφόρου Μεσογείων 372, στην Αγία 
Παρασκευή, για χρονικό διάστημα, από την υπογραφή της μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 
Δήμου Αγίας Παρασκευής Σύμβασης έως και την 14-7-2028, με δικαίωμα παράτασης μέχρι τρία (3) 
έτη εφόσον παραταθεί η διάρκεια της αρχικής μίσθωσης από το Δήμο Αγίας Παρασκευής (σύμφωνα 
με την παρ. 2.1. της άνω σύμβασης) κατόπιν λήψης σχετικής απόφασης από την Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, για την  κάλυψη επιτακτικών στεγαστικών αναγκών - κατά ένα 
μέρος – του 2ου Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 
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(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) Β’ Αθήνας, εφόσον το επιτευχθέν μίσθωμα από τη διαπραγμάτευση κριθεί συμφέρον 
για την Περιφέρεια Αττικής. 
 

------------------------- 
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε εγγράφως εκπρόσωπος του Δήμου και παρευρίσκεται στην τηλεδιάσκεψη, ο 
Δήμαρχος κ. Βασίλης Ζορμπάς. 
  

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
 
α) Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. αποσφραγίζει τον φάκελο με την οικονομική προσφορά που κατατέθηκε στη 
γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής από το Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής και ανακοινώνει το 
προσφερόμενο ποσό ήτοι: τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (3.600€). Στη προσφορά επισημαίνεται ότι 
το εν λόγο τίμημα βαρύνει ήδη τον Δήμο μέσω σύμβασης που έχει συνάψει με την εταιρεία «ΓΚΡΕΚΟ 
ΖΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
β) Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αντιπροτείνουν στο Δήμαρχο 
το ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (3.300,00 €) ως μηνιαίο μίσθωμα για τον υπό 
μίσθωση χώρο του ως άνω ακινήτου, πρόταση την οποία, κρίνοντας εύλογη και δίκαιη, αποδέχεται.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κηρύσσει τη λήξη της δημοπρασίας 
και καλεί τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της 
μειοδοτικής δημοπρασίας.  
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης με το Δήμο Αγίας Παρασκευής, για τη 

μίσθωση του τρίτου ορόφου εμβαδού 315,14 τ.μ. και κοινόχρηστων χώρων επιφάνειας 27,68 τ.μ 
του ακινήτου επί της Λεωφόρου Μεσογείων 372, στην Αγία Παρασκευή, στο επιτευχθέν από τη 
διαπραγμάτευση μηνιαίο μίσθωμα των τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (3.300,00€), άνευ 
καταβολής τελών χαρτοσήμου από την Περιφέρεια, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών - 
κατά ένα μέρος – του 2ου Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και 
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) Β’ Αθήνας, με έδρα το Δήμο Αγίας Παρασκευής.  
Τον εν λόγο χώρο, μεταξύ άλλων, μίσθωσε ο Δήμος από την εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΡΕΚΟ 
ΖΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την από 15-7-
2022 σύμβαση μίσθωσης, με τους όρους που αναφέρονται σε αυτή.  

 
2. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται, από την υπογραφή της μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 

Δήμου Αγίας Παρασκευής Σύμβασης έως και την 14-7-2028, με δικαίωμα παράτασης μέχρι τρία 
(3) έτη εφόσον παραταθεί η διάρκεια της αρχικής μίσθωσης από το Δήμο Αγίας Παρασκευής 
(σύμφωνα με την παρ. 2.1. της άνω σύμβασης) και κατόπιν λήψης σχετικής απόφασης από την 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.  
 

3. Η Περιφέρεια Αττικής δύναται να λύσει τη μίσθωση μονομερώς και αζημίως, αφού ειδοποιήσει 
εγγράφως τον εκμισθωτή Δήμο τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία λήξης 
της σύμβασης που καθορίζεται στη σχετική ειδοποίηση, με την οποία παύει και κάθε υποχρέωση 
για καταβολή μισθωμάτων.  

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην με αρ. 1935/2022 (ΑΔΑ: ΨΛΚ97Λ7-149)  απόφασή μας. 
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➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την 

ψηφοφορία.  
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή δηλώνει λευκό  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία. 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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