
 
 
                                                         
 
 
                                                            ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
                       ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΣ/ΕΑΑΝ ΤΗΣ  23-06-2022 
                                                       Υπ Αριθ. 155  Θέμα 5ο  
                                                                                           
ΘΕΜΑ :Διαδικασία επισκευής και ενοικίασης των διαμερισμάτων Α2 και Β3 του 
κληροδοτήματος Σωτηριάδη στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ. 
 
Εισηγητής : Αντιπρόεδρος Ε.Α.Α.Ν. 
Αιτών        : Αντιπρόεδρος Ε.Α.Α.Ν. 
ΣΧΕΤ: α.-E.A.A.N. αριθ. Πρωτ.352 από 18-10-2018 
 β. Φ.900/179/325546/Σ.546/28-11-2018/ΓΕΝ/ΔΜΝΕ/ΙΙΙ  
            γ.-Απόφαση Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. υπ.αριθ.85 Θέμα 4ο της 08-03-2018 
            δ.-Ε.Α.Α.Ν. αριθ. Πρωτ. 96 από 22-03-2018 
            ε.-Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α΄/10-09-2013 
            στ.-Αποκ.Διοίκηση Αττικής/Γ.Δ. Εσωτ. Λειτουργίας/Δνση Κοιινοφελών  
                  Υπηρεσιών αρ. πρωτ. : οικ 115363/6436 από 08/11/2019 
            ζ.-ΕΑΑΝ αρ. πρωτ.200 από 18/04/2019 
            η.-ΕΑΑΝ αρ. πρωτ. 75 από 01/02/2019 
            θ.-ΕΑΑΝ αρ. πρωτ. 51 από 16/01/2019 
            ι.- Αποκ.Διοίκηση Αττικής/Γ.Δ. Εσωτ. Λειτουργίας/Δνση Κοιινοφελών  
                  Υπηρεσιών αρ. πρωτ. : 29546/1610 από 28/03/2019 
           ια.-Ν.4182/2013 
           ιβ.-ΓΕΝ/Ε3-V Φ.959.4/01/280583 Σ.220 από 22-01-2019 
 
1.-Ως γνωστόν  η Ε.Α.Α.Ν. έχει στην ιδιοκτησία της τρία διαμερίσματα στο Χαλάνδρι 
(οδός Βασιλέως Γεωργίου Β.΄ αριθ. 48) τα οποία αποτελούν κληροδότημα του 
Αντιπλοιάρχου Μηχ. Ν.Σωτηριάδη Π.Ν.ε.α. με σκοπό «Με το εισόδημα από τα 
διαμερίσματα η ΕΑΑΝ να παντρεύει δύο (2) εκ Πόρου κορίτσια ορφανά»“. 
2.-Μέχρι τώρα η ΕΑΑΝ έχει σεβαστεί πλήρως την επιθυμία του Σωτηριάδη και έχει 
διαθέσει για τον σκοπό αυτόν 15.000 ευρώ σε 4 γυναίκες που υπέδειξε ο Δήμος 
Πόρου,  ενώ τα τελευταία χρόνια τα έσοδα από το κληροδότημα δεν επαρκούν ούτε 
για τις λειτουργικές και φορολογικές υποχρεώσεις που αυτά δημιουργούν. 
3.-Από τα τρία αυτά διαμερίσματα μόνο το ένα είναι μισθωμένο (Β2 97,61 τ.μ.), ενώ 
τα υπόλοιπα δύο (Α2 97,0 τ.μ και Β3 91,2 τ.μ.) είναι ξενοίκιαστα εδώ και πολλά 
χρόνια, γιατί έφυγαν οι ενοικιαστές και δεν βρέθηκαν άλλοι, με αποτέλεσμα όχι μόνο 
να μην ικανοποιείται η επιθυμία του Σωτηριάδη, αλλά η Ε.Α.Α.Ν. να επιβαρύνεται με 
υπέρμετρα έξοδα (ΕΝΦΙΑ, κοινόχρηστα, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φόροι, κλπ συνολικού 
ετήσιου ποσού 5.000 ευρώ) με ελάχιστα έσοδα 2.400 ευρώ (μίσθωμα μόνο από το 
ένα διαμέρισμα). 
4.-Ο βασικός λόγος απομάκρυνσης των μισθωτών και η μη αναπλήρωσή τους είναι η 
κακή κατάσταση των διαμερισμάτων, η οποία έχει επιδεινωθεί ακόμη, λόγω της 
μακροχρόνιας μη μίσθωσης. 
5.-Οι διαδικασίες μίσθωσης, επισκευών, εσόδων/εξόδων, κλπ ελέγχονται και 
εγκρίνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑΤΤΙΚΗΣ/Δνση Κοινοφελών 
Περιουσιών/Τμήμα Εποπτείας, Αιόλου 72, 2ος όροφος, τηλ. 2103237082 , σύμφωνα 
με το σχετ. (ε). 
6. Αναφορικά με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 της με αρ. πρωτ. 
Οικ.60928/4347/20-7-17 σχετικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  ΑΤΤΙΚΗΣ, σχετικά 
με πληροφοριακά στοιχεία για τα εν λόγω διαμερίσματα, γνωρίζονται τα ακόλουθα :  
α. Τα δύο (2) ως άνω μη μισθωμένα διαμερίσματα βρίσκονται επί της οδού Βασιλέως 
Γεωργίου Β.΄ αριθ. 48 στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οποίας έχουν πρόσοψη και 



έχουν κατασκευαστεί το 1973. Το μεν Α2 βρίσκεται στον πρώτο όροφο, διαθέτει την 
με αρ. Ι-6 αποθήκη εκτάσεως 5,25 τ.μ. στο ισόγειο της ίδιας πολυκατοικίας, ενώ  το 
με αρ. Β3 βρίσκεται στο δεύτερο όροφο και διαθέτει την με αρ. Ι-7 αποθήκη εκτάσεως 
5,40 τ.μ. στο ισόγειο της πολυκατοικίας. Κανένα από αυτά δεν έχει κριθεί διατηρητέο.  
β. Η σημερινή κατάσταση των δύο (2) ως άνω ακινήτων απεικονίζεται στην τεχνική 
περιγραφή που επισυνάπτεται στο (β) σχετικό. Δεν υπάρχει ζήτημα επικινδύνου από 
αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.  
γ. Τα εν λόγω διαμερίσματα τελούν χωρίς μίσθωση από το 2014 το Α2 και από το 
2015 το Β3 , λόγω της κακής κατάστασης στην οποία βρίσκονται, παρά τις 
προσπάθειες της Ε.Α.Α.Ν. να ενοικιαστούν. Σχετικά με το ιστορικό μίσθωσης, αυτά 
ήταν μισθωμένα μέχρι τον Μαίο 2014 το Α2 και τον Οκτώβριο 2015 το Β3. 
δ. Στην συνεδρίαση του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. 08-03-2018 , ως σχετ. (γ) παρουσιάστηκαν 
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , μεταξύ των οποίων και 98 φωτογραφίες , τα 
οποία εστάλησαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑΤΤΙΚΗΣ με το σχετ. (δ).  
6.-Η Ε.Α.Α.Ν. προτίθεται και υποχρεούται να επισκευάσει τα δύο αυτά διαμερίσματα, 
ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να τα μισθώσει και για το λόγο αυτό με το σχετ. (α) 
ζήτησε την συνδρομή του ΓΕΝ/Γ4 για την σύνταξη τεχνικής μελέτης για εκτίμηση των 
εργασιών αποκατάστασης των δύο  διαμερισμάτων, με εκτιμώμενο κόστος. Η μη 
επισκευή τους αναγκάζει την Ε.Α.Α.Ν. να μην εκπληρώνει την επιθυμία του διαθέτη 
και παράλληλα υποβαθμίζει την αξία της περιουσίας της Ε.Α.Α.Ν. και δημιουργεί 
επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της Ε.Α.Α.Ν. 
7.-Το ΓΕΝ/Γ4 ανταποκρινόμενο διέθεσε μηχανικό ο οποίος με το σχετ. (β) μας 
γνώρισε τις απαιτούμενες εργασίες με το εκτιμώμενο κόστος εκτέλεσής τους. Το 
κόστος αυτό είναι με Φ.Π.Α. 42.160 ευρώ ανά διαμέρισμα.  
8.-Η Ε.Α.Α.Ν. αδυνατεί να προβεί στην εκτέλεση των απαιτουμένων εργασιών από 
τον Π/Υ της  και να καλύψει δαπάνη 95.000 ευρώ για την επισκευή των δύο 
διαμερισμάτων. 
9.-Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑΤΤΙΚΗΣ με το σχετ. (στ) ζήτησε ενημέρωση 
επί των ενεργειών στις οποίες έχει προβεί η Ε.Α.Α.Ν. 
10.-Οι εφικτές λύσεις είναι οι εξής δύο : 
α.-Η πρώτη λύση η οποία είναι ταχεία λύση και περιλαμβάνει την άμεση  επισκευή 
των δύο διαμερισμάτων από τον ενδιαφερόμενο ενοικιαστή και  την ενοικίασή τους με 
ικανοποιητικό μίσθωμα, που θα ανταποκρίνεται στην απόσβεση της επισκευής , είναι 
η μακροχρόνια μίσθωσή τους, με την υποχρέωση του μισθωτή να προβεί στις 
απαιτούμενες ενέργειες για αποκατάστασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 4 και 
58 παρ. 1 του ν. 4182/2013. Βεβαίως η λύση αυτή θεωρείται δύσκολο να επιτευχθεί 
γιατί εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχουν ενδιαφερόμενοι , αλλά θα πρέπει να δοκιμασθεί 
στην πράξη, ώστε η Ε.Α.Α.Ν. να μεταβεί σε άλλη λύση, εάν αυτή δεν αποδώσει. Η 
λύση αυτή έχει εγκριθεί με το σχετ. (στ). 
Οι εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για να καταστούν βιώσιμα τα εν λόγω 
διαμερίσματα είναι αυτές που αναγράφονται στην κατωτέρω παραγ. (13α) εκ του 
συνόλου των εργασιών που  φαίνονται στη σχετική τεχνική περιγραφή, που 
περιλαμβάνεται στο σχετ.(β) και τις οποίες υποχρεούται ο ενοικιαστής να εκτελέσει 
μέσα στον χρόνο του μισθώματος. 
Η παρακολούθηση των εργασιών και η παραλαβή τους θα γίνει από επιτροπή που 
θα ορίσει το Δ.Σ/Ε.Α.Α.Ν. 
Οι ενέργειές που πρέπει να γίνουν  θεωρούνται άμεσες, γιατί όσο περνάει ο χρόνος η 
κατάσταση επιδεινώνεται και προϊόντος του χρόνου το κόστος αποκατάστασης θα 
αυξάνεται. 
΄Ηδη υπάρχει έτοιμη διακήρυξη ως σχετικά  (ζ) και (η). 
β.-Η δεύτερη λύση βασίζεται στην έγκριση δανειοδότησης των επισκευών από το 
αποθεματικό της Ε.Α.Α.Ν. στην Τράπεζα της Ελλάδος με έγκριση του ΥΕΘΑ/ΓΕΝ και 
στη συνέχεια  στην επιστροφή ολοκλήρου του ποσού έντοκα στην Ε.Α.Α.Ν. από τα 
εισπραττόμενα ενοίκια, ενώ ποσοστό 10% επί των εισπρατομένων ενοικίων θα 
διατίθεται αποκλειστικά για την ικανοποίηση της επιθυμίας του Σωτηριάδη. Σχετικό 
αίτημα έχει σταλεί από την Ε.Α.Α.Ν. στο ΓΕΝ/Ε4 με το σχετ. (θ) και το ΓΕΝ με το 



σχετ. (ιβ) έδωσε οδηγίες στην Ε.Α.Α.Ν. σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες 
πρέπει να προβεί κυρίως προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για υλοποίηση της 
λύσης αυτής. 
11.-Ήδη για τις ανωτέρω λύσεις υπάρχουν όλα τα σχετικά που αναφέρονται στην 
παρούσα. 
12.-Το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Ν. μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα, ότι 
«επιβάλλεται η ουσιώδης ανακατασκευή των ως άνω ακινήτων της περιουσίας 
της για την επωφελέστερη εκμετάλλευσή τους και ως εκ τούτου θα πρέπει να 
δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για να συμφωνηθεί η ανάθεση 
σε ενδιαφερόμενο, ο οποίος θα επιβαρυνθεί με τη συνολική δαπάνη έναντι 
μακροχρόνιας μίσθωσης των ως άνω ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 42 του 
Ν. 4182/2013 και την ανωτέρω παράγραφο 10α. Σε περίπτωση που η λύση αυτή 
δεν ευοδωθεί το προσεχές τρίμηνο, να αιτηθεί την δανειοδότηση των 
επισκευών από το αποθεματικό της ΕΑΑΝ, με επιστροφή του ποσού έντοκα 
από την είσπραξη των ενοικίων, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 10β».  
13.-Οι λεπτομέρειες της μακροχρόνιας μίσθωσης που εγκρίνει ομόφωνα το 
Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. είναι οι ακόλουθες : 
α.-Θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες εργασίες που φαίνονται στην τεχνική έκθεση του 
 Αρχιτέκτονα Μηχανικού του ΓΕΝ/Γ4 κ. Θ.Παππά (έγγραφο ΓΕΝ/ΔΝΣΗ 
ΔΗΜ.ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Φ 900/179/325546 Σ.546 από 28-11-2018) η 
οποία διαβιβάστηκε στην ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ με το σχετ. (η) 
και οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες για να καταστούν κατοικίσιμα τα 
διαμερίσματα : 
(1).-α/α 2 της τεχν. Έκθεσης                                                 3.500 ΕΥΡΩ 
(2).-α/α 4 της τεχν. Έκθεσης                                                 7.700 ΕΥΡΩ 
(3).-α/α/ 5 και 6 της τεχν. Έκθεσης                                       1.500 ΕΥΡΩ 
(4).-α/α 8 της τεχν. Έκθεσης                                                    400 ΕΥΡΩ 
(5).-α/α 9 της τεχν. Έκθεσης                                                 5.050 ΕΥΡΩ 
(6).-α/α 10 της τεχν. Έκθεσης                                               2.400 ΕΥΡΩ 
(7).-α/α 16  της τεχν. Έκθεσης                                              1.200 ΕΥΡΩ 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                             21.750 ΕΥΡΩ  
β.-Το ενοίκιο που θα αιτηθεί είναι 340 ΕΥΡΩ για κάθε διαμέρισμα και 20,0 ΕΥΡΩ για 
την αποθήκη τους. Το ενοίκιο αυτό είναι αποδεκτό λαμβανομένων υπόψη των 
ακολούθων : 
(1).-Της παλαιότητας των διαμερισμάτων 
(2).-Της παλαιότητας και της κακής εικόνας και κατάστασης όλης της πολυκατοικίας 
(3).-Την μη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης 
(4).-Την μη ύπαρξη θέσεως parking σε μία πολυσύχναστη περιοχή, σε αντίθεση με 
άλλα διαμερίσματα της πολυκατοικίας με παρόμοιο ενοίκιο που έχουν θέση 
(5).-Της επί πολλά έτη αδυναμίας μίσθωσής τους και την ένεκα τούτου απώλεια 
εσόδων 
(6).-Του ελέγχου αγοράς που διεξήγαγε η Ε.Α.Α.Ν. στη συγκεκριμένη πολυκατοικία 
όπου διαπιστώθηκε ότι τα 340 ΕΥΡΩ είναι συμβατά με τα ενοίκια που πληρώνουν οι 
λοιποί ενοικιαστές.   
γ.-Από τα 340 ΕΥΡΩ τα 290 θα διατίθενται για απόσβεση των επισκευών και τα 50 
για τον σκοπό του κληροδοτήματος 
δ.- Η μακροχρόνια μίσθωση θα έχει διάρκεια 75 μήνες (21.750:290=75)                                                  

 
                                                    


