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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 1

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 16/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 10/1/2014,  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 7/1/2014.  

 
Θέμα 17o  

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής καταλληλότητας του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96, που αφορά 
στην με αρ. πρωτ. 224243/19.11.2013 διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  
Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

 Ιάκωβος Προμπονάς 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στην κα 
Μουρτζανού, η οποία ενημερώνει τα μέλη για τα εξής:  
 

Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω: 
 Η Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/1996 και βάσει των υπ’ αριθμ. 
2327,2479/2013 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, διακήρυξε με αρ. πρωτ. 
224243/19.11.2013 μειοδοτική δημοπρασία με γραπτές προσφορές, καλώντας τους 
ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι την 9η  Δεκεμβρίου 2013.  
Η δημοπρασία αφορά στη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση Υπηρεσιών 
της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με τους εξής όρους: 
1. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει: 
Να έχει ελάχιστη συνολική επιφάνεια 1.100 τ.μ. και μέγιστη συνολική επιφάνεια 1.400 τ.μ. 
εκτεινόμενη σε δύο διαδοχικούς ορόφους. Η επιφάνεια κατ’ ελάχιστον 1.000τ.μ. θα πρέπει να 
καλύπτεται από έναν μόνο εκ των δύο ορόφων. 

H αίτηση-προσφορά που υπεβλήθηκε στην Υπηρεσία μας ήταν εμπρόθεσμη και αφορά στο 
ακίνητο του κ. Χρήστου Χούμπαυλη. 
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H Υπηρεσία μετά από έλεγχο των επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικών διαπίστωσε ότι ο 
εν λόγω φάκελος είναι πλήρης. 

Η Επιτροπή Καταλληλότητας Μισθωμένων κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για 
την Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, σύμφωνα με το από 18/12/2013 πρακτικό καταλληλότητας-το οποίο και 
επισυνάπτουμε, μετά από επιτόπια έρευνα έκρινε την καταλληλότητα του προσφερομένου ακινήτου καθώς 
και εάν αυτό πληροί τους όρους της οικείας διακήρυξης. 
Στην συνέχεια γνωμοδότησε τα εξής:  

 Το ακίνητο  που  βρίσκεται  επί της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του κου 
Χρήστου Χούμπαυλη, κρίνεται κατάλληλο με την προϋπόθεση να πραγματοποιηθούν οι 
αναφερόμενες, στο από 18/12/2013 Πρακτικό καταλληλότητας, εργασίες/ενέργειες. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 
      ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
1. Έγκριση του από 18/12/2013 πρακτικού της επιτροπής καταλληλότητας του άρθρου 13 του Π.Δ. 

242/96, που αφορά στην με αρ. πρωτ. 224243/19.11.2013 διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης 
ακινήτου, σύμφωνα με το οποίο: 
Το ακίνητο  που  βρίσκεται  επί της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του κου Χρήστου 
Χούμπαυλη, κρίνεται κατάλληλο με την προϋπόθεση να πραγματοποιηθούν οι αναφερόμενες, 
στο από 18/12/2013 Πρακτικό καταλληλότητας, εργασίες/ενέργειες. 

2. Την κοινοποίηση του από 18/12/2013 πρακτικού της επιτροπής καταλληλότητας, του άρθρου 13 
του Π.Δ. 242/96, στον κ. Χρήστο Χούμπαυλη, για την υποβληθείσα προσφορά (αρ. πρωτ. 
241780/06.12.2013). 

3. Τον ορισμό ημέρας, ακριβούς ώρας και τόπου διεξαγωγής της δημοπρασίας. 
 
 

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

 
 

1. Την έγκριση του από 18/12/2013 πρακτικού της επιτροπής καταλληλότητας του άρθρου 13 του 
Π.Δ. 242/96, που αφορά στην με αρ. πρωτ. 224243/19.11.2013 διακήρυξη δημοπρασίας 
μίσθωσης ακινήτου, σύμφωνα με το οποίο το ακίνητο  που  βρίσκεται  επί της Λ. Συγγρού 80-
88 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του κου Χρήστου Χούμπαυλη, κρίνεται κατάλληλο με την 
προϋπόθεση της πραγματοποίησης των αναφερόμενων σε αυτό εργασιών/ενεργειών. 

2. Την κοινοποίηση του ανωτέρω πρακτικού της επιτροπής καταλληλότητας, του άρθρου 13 του 
Π.Δ. 242/96, στον κ. Χρήστο Χούμπαυλη, για την υποβληθείσα προσφορά (αρ. πρωτ. 
241780/06.12.2013). 

3. Η δημοπρασία να διεξαχθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-1-2013, ώρα 12μ., στο κτίριο της Περιφέρειας 
Αττικής (Συγγρού 15-17, 6ο όροφος).   

 
 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης  
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη  
Ιωάννης Αξαρλής 
Χαράλαμπος Καραθάνος  
Ιάκωβος Προμπονάς 
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