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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 36η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1462/2013 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 12/07/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 09/07/2013.  

 

Θέµα 33o 

Λήψη απόφασης για τη µίσθωση ακινήτου που θα χρησιµοποιηθεί ως αποθήκη υλικών 
∆ακοκτονίας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της  Περιφερειακής Ενότητας Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ιωάννης Αξαρλής 

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 
Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

• Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. 
Μουρτζανού, η οποία ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε τα υπ’ αριθµ. πρωτ. 4554/2012 και 2654/2013 έγγραφα η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων µας ενηµερώνει ότι µέχρι και σήµερα ως 
αποθήκη υλικών για την δακοκτονία γινόταν χρήση ιδιωτικού χώρου, χωρίς να καταβάλλεται 
µίσθωµα. Ο ιδιοκτήτης του εν λόγω χώρου ζήτησε µε επιστολή του την άµεση αποµάκρυνση των 
υλικών προκειµένου να του αποδοθεί ο χώρος καθαρός για χρήση. 
Το προσφερόµενο για µίσθωση ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας 60-80 
τ.µ., να είναι ισόγειο ή υπερυψωµένο ισόγειο, αυτόνοµο, αυτοτελές και ανεξάρτητο και να βρίσκεται 
στις περιοχές των ∆ήµων Πόρου και Τροιζηνίας εκτός από την νήσο Πόρο και την χερσόνησο των 
Μεθάνων. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω 
      ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
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1. Την συζήτηση και λήψη απόφασης για τη µίσθωση ακινήτου που θα χρησιµοποιηθεί ως 
αποθήκη υλικών ∆ακοκτονίας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της  
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 
2. Την έγκριση όρων διακήρυξης για τη µίσθωση ακινήτου συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας 60-

80τ.µ, όπως αυτοί αναφέρονται στο συνηµµένο σχέδιο διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας εισήγησης. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Α) Τη µίσθωση ακινήτου που θα χρησιµοποιηθεί ως αποθήκη υλικών ∆ακοκτονίας της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της  Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής. 
Β) Την έγκριση των όρων διακήρυξης για τη µίσθωση ακινήτου συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας 
60-80τ.µ, όπως αυτοί αναφέρονται στο σχέδιο διακήρυξης, µε εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
στο διαγωνισµό να ανέρχεται στο ποσό των 100€ (εκατό ευρώ). 

 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  

Βασίλειος Κόκκαλης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη 

Ιωάννης Αξαρλής 

Χρήστος Κουρούσης 

Ελένη Ζαφειρίου  

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 

 


