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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 38
η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1551/2013 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 19/07/2013,  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 16/07/2013.  

 

Θέµα 60
o 

 

Έγκριση των όρων διακήρυξης µειοδοτικής δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου συνολικής επιφάνειας 
2.100-2.300.µ. για τη στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής. 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Χαράλαµπος Καραθάνος 

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

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

• Νικόλαος Ανδρουλακάκης 

• Ιάκωβος Προµπονάς 

• Θάλεια Καραΐνδρου 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• Άννα Μεθυµάκη 

• Σπυρίδων Σπυρίδων  

• Χρήστος Κουρούσης 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα Μαρία. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπτόσωπος της παράταξης: «ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. Ροδίτου, 
η οποία ενηµερώνει τα µέλη για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη ότι: 
1. Η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε την µε αρ. 1019/24.05.2013 απόφασή της, ακύρωσε τη 

µειοδοτική δηµοπρασία µε γραπτές προσφορές, για την µίσθωση ακινήτου/ακινήτων για τη στέγαση 
Υπηρεσιών της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, λόγω του ότι τα προσφερόµενα 
ακίνητα δεν πληρούσαν τους όρους της µε αρ. πρωτ. 28471/18.2.13 διακήρυξης αναφορικά µε την 
ζητούµενη συνολική επιφάνεια των κύριων και βοηθητικών χώρων, όπως προέκυψε από το σύνολο 
των κατατεθειµένων εγγράφων (τεχνικές εκθέσεις, αντίγραφα οικοδοµικών αδειών, σχεδιαγράµµατα 
κατόψεων και οικονοµικές προσφορές) από τους συµµετέχοντες.  

2. Η ∆/νση Οικονοµικών της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής µε το µε αρ. πρωτ. 132378/04.07.2013 έγγραφο 
αιτείται την µίσθωση δύο ακινήτων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στέγαση των υπηρεσιών της 
Π.Ε. ∆υτικής Αττικής, οι οποίες στεγάζονται στα ακίνητα που βρίσκονται επί των οδών Ηρώων 
Πολυτεχνείου 78 και Περσεφόνης 19& Χατζηδάκη. 
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Το προς µίσθωση ακίνητο, στο οποίο θα στεγαστούν 

• το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.∆.Α.  

• η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε.∆.Α.  

• η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.∆.Α.  

• το τµήµα Αθλητισµού και Πολιτισµού Π.Ε.∆.Α.  

• το τµήµα Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονοµίας Περιβάλλοντος Π.Ε.∆.Α.  

• το τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.∆.Α. και του γραφείου (Π.ΑΜ. Π.Σ.Ε..Α)  

• το τµήµα Πληροφορικής  

• το γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας στην Π.Ε.∆.Α. 
και οι οποίες στεγάζονται στο µισθωµένο κτίριο επί της Ηρώων Πολυτεχνείου 78, ζητείται να έχει 
ελάχιστη συνολική επιφάνεια 2.100 τ.µ. και µέγιστη συνολική επιφάνεια 2.300 τ.µ. 
συµπεριλαµβανοµένου υπογείου, από 350 – 450 τ.µ. το οποίο θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί  ως 
αποθήκη, ως κοινόχρηστος χώρος δηµόσιας υγιεινής για το υπαλληλικό προσωπικό, τους πολίτες και 
ως χώρος δηµόσιας υγιεινής  διαµορφωµένος για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑµΕΑ).  
Η θέση του κτηρίου να βρίσκεται στην περιοχή του ∆ήµου Ελευσίνας, όπου είναι η έδρα της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής και κοντά σε λεωφόρο  - κεντρικό δρόµο, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση και πρόσβαση των πολιτών και των εργαζοµένων. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω 
      ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την συζήτηση και λήψη απόφασης για την µίσθωση ακινήτου, συνολικής επιφάνειας 2.100-2.300 τ.µ. 
συµπεριλαµβανοµένου υπογείου, από 350 – 450 τ.µ. το οποίο θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί  ως 
αποθήκη, ως κοινόχρηστος χώρος δηµόσιας υγιεινής για το υπαλληλικό προσωπικό, τους πολίτες και 
ως χώρος δηµόσιας υγιεινής  διαµορφωµένος για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑµΕΑ), για την στέγαση 
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. ∆υτικής Αττικής,  της ∆/νσης Οικονοµικών, της ∆/νσης 
Ανάπτυξης, του Τµήµατος Αθλητισµού και Πολιτισµού, του Τµήµατος Ελέγχου, Μετρήσεων και 
Υδροοικονοµίας Περιβάλλοντος, του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας και Γραφείο (Π.ΑΜ. Π.Σ.Ε..Α), 
του Τµήµατος Πληροφορικής και του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας. 

2. Την έγκριση όρων διακήρυξης για τη µίσθωση ακινήτου, όπως αυτοί αναφέρονται στο συνηµµένο 
σχέδιο διακήρυξης. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 

Α) Την έγκριση µίσθωσης ακινήτου συνολικής επιφάνειας 2.100-2.300 τ.µ. συµπεριλαµβανοµένου 
υπογείου, από 350 – 450 τ.µ. το οποίο θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί  ως αποθήκη, ως 
κοινόχρηστος χώρος δηµόσιας υγιεινής για το υπαλληλικό προσωπικό, τους πολίτες και ως χώρος 
δηµόσιας υγιεινής  διαµορφωµένος για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑµΕΑ), για την στέγαση του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. ∆υτικής Αττικής,  της ∆/νσης Οικονοµικών, της ∆/νσης 
Ανάπτυξης, του Τµήµατος Αθλητισµού και Πολιτισµού, του Τµήµατος Ελέγχου, Μετρήσεων και 
Υδροοικονοµίας Περιβάλλοντος, του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας και Γραφείο (Π.ΑΜ. Π.Σ.Ε..Α), 
του Τµήµατος Πληροφορικής και του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας. 

Β)  Την έγκριση των όρων διακήρυξης για τη µίσθωση ακινήτου όπως αυτοί αναφέρονται στο σχέδιο 
της διακήρυξης. 

 
� Το τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Καραΐνδρου δηλώνει λευκό. 

 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Ιωάννης Αξαρλής  

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Ελένη Ζαφειρίου 

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

Νικόλαος Ανδρουλακάκης 

Ιάκωβος Προµπονάς 

Θάλεια Καραΐνδρου 
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