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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 2η 

 

Απόφαση υπ’ αριθ. 49/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-01-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 16510 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 17-01-2019. 
 

Θέμα 6ο  
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της Ενιαίας Επιτροπής 
Καταλληλόλητας για την απευθείας μίσθωση χώρου, στο ακίνητο επί της Ιεράς Οδού αρ. 294 στο 
Αιγάλεω, χωρίς δημοπρασία, για τις ανάγκες επέκτασης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και  καθορισμός του ύψους του μηνιαίου 
μισθώματος. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος  

 Νερούτσου Μαρία  

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Λεβέντη Αγγελική 
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Σαπουνά Αγγελική 

 Τζίβα Αιμιλία  

 Βρύνα Φωτεινή 

 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Λαμπιθιανάκης. 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στην κα 
Μουρτζανού, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για  τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω:  
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1) Το από 15/10/2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου, μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΕΣΤΕΡ Α.Ε.», για την μίσθωση 
χώρων του 2ου ορόφου συνολικής επιφάνειας 739,80τ.μ. επί της Ιεράς Οδού 294, στο 
Αιγάλεω για την στέγαση των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

2) Την υπ’ αριθ. 3521/27-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
αποφασίστηκε: α) η μίσθωση χώρου, επιφάνειας 20τ.μ. περίπου, με την διαδικασία της 
απευθείας μίσθωσης, χωρίς δημοπρασία, όπως προβλέπεται από την παρ. 2β του άρθρου 
16 του Π.Δ. 242/1996, σε μη μισθωμένους χώρους του ακινήτου επί της Ιεράς Οδού 294, 
στο Αιγάλεω, που θα καλύπτει τις ανάγκες επέκτασης της ήδη εγκατεστημένης Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών σε χώρο μικρότερο 
του ήδη μισθωμένου, λόγω αυξημένων αναγκών και μέχρι την ημερομηνία λήξης της 
ισχύουσας-κύριας σύμβασης, δηλαδή έως 31/1/2019 ή παράτασης αυτής και β) η διαβίβαση 
της επιστολής της ιδιοκτήτριας εταιρείας στην Επιτροπή του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996 
για τον έλεγχο της καταλληλότητας του προσφερόμενου χώρου. 

3) Την υπ’ αριθ. 33/11-1-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
αποφασίστηκε η παράταση της μίσθωσης του ως άνω ακινήτου έως 30/6/2019, με το ίδιο 
μηνιαίο μίσθωμα, ήτοι 7.402,08€.  

4) Το με αριθ. πρωτ. 247071/10-12-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την Ενιαία 
Επιτροπή Καταλληλότητας περί επίσκεψης και γνωμοδότησης για μίσθωση του ανωτέρω 
χώρου. 

5) Το με αριθ. πρωτ. 249580/16-1-2019 έγγραφο της Ενιαίας Επιτροπής Καταλληλότητας με 
θέμα: «Γνωμοδότηση για χώρο στο ακίνητο επί της Ιεράς Οδού 294, στο Αιγάλεω» με το 
οποίο μας διαβιβάζεται το από 15-1-2019 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής με το 
οποίο: «εκφράζει θετική γνώμη για τον προσφερόμενο χώρο, επιφάνειας 20 τ.μ. περίπου, 
του ακινήτου επί της Ιεράς Οδού 294 στο Αιγάλεω, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΓΚΕΣΤΕΡ Α.Ε.», για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών». 

6) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 στ. β΄ του Π.Δ. 242/1996, όπως αυτές ισχύουν. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, 
εισηγούμαστε  

 
τη συζήτηση και λήψη απόφασης για: 
α) την έγκριση ή μη του από 15-1-2019 πρακτικού της Ενιαίας Επιτροπής Καταλληλόλητας, 
που αφορά τον έλεγχο καταλληλότητας του προσφερόμενου χώρου στο ακίνητο επί της Ιεράς 
Οδού 294, στο Αιγάλεω για την κάλυψη των αναγκών επέκτασης της ήδη εγκατεστημένης 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών 
β) τον καθορισμό του μηνιαίου μισθώματος του επιπλέον υπό μίσθωση χώρου 20 τ.μ. κατόπιν 
διαπραγμάτευσης με την ιδιοκτήτρια εταιρία «ΓΚΕΣΤΕΡ Α.Ε.», εκπρόσωπος της οποίας 
προσκλήθηκε να παρευρίσκεται στην σημερινή συνεδρίαση. 
γ)  Την μίσθωση του ως άνω χώρου, βάσει του άρθρου 16 παρ. 2 στ. β΄ του π.δ. 242/1996 και 
εφόσον το επιτευχθέν αποτέλεσμα κριθεί συμφέρον για το Δημόσιο, μέχρι την ημερομηνία 
λήξης της ισχύουσας-κύριας σύμβασης, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής του 
Πρωτοκόλλου Παραλαβής του χώρου από την αρμόδια Επιτροπή. 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, 
λαμβάνοντας υπόψη το από 21/1/2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επαγγελματικής Μίσθωσης 

μεταξύ της κ. Μιχοπούλου Άννας και της εταιρείας «ΓΚΕΣΤΕΡ ΑΕ» με το οποίο παρέχεται το 
δικαίωμα υπομίσθωσης του προσφερόμενου χώρου προς τη μισθώτρια εταιρεία 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
α)  την έγκριση του από 15-1-2019 πρακτικού της Ενιαίας Επιτροπής Καταλληλόλητας, που 

αφορά τον έλεγχο καταλληλόλητας του προσφερόμενου χώρου στο ακίνητο επί της Ιεράς 
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Οδού 294, στο Αιγάλεω για την κάλυψη των αναγκών επέκτασης της ήδη εγκατεστημένης 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών 

β)  Τη μίσθωση του επιπλέον χώρου, επιφανείας 23,10 τ.μ. με πατάρι 11,20 τ.μ. του ακινήτου 
επί της Ιεράς Οδού 294, στο Αιγάλεω, με καθορισμό του ποσού των 230,00€ (διακοσίων 
τριάντα ευρώ) ως μηνιαίο μίσθωμα, κατόπιν διαπραγμάτευσης με την εταιρία «ΓΚΕΣΤΕΡ 
Α.Ε.» και συγκεκριμένα με τον εκπρόσωπο κ. Λαμπιθιανάκη Κωνσταντίνο ο οποίος 
παρευρίσκεται στη συνεδρίαση, μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας - κύριας 
σύμβασης, δηλ. έως 30-6-2019 αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής του 
Πρωτοκόλλου Παραλαβής του χώρου από την αρμόδια Επιτροπή. 

 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κων Καράμπελας δηλώνει λευκό.  

 
  

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Δημάκος Δημήτριος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Καράμπελας Κωνσταντίνος 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία  
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
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