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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 41η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2280/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 482854 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 26-08-2019. 
 

Θέμα 17ο εκτός ημερήσιας διάταξης  
Λήψη Απόφασης για τη στέγαση του Αγροτικού Κτηνιατρείου Αχαρνών της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής  
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Δημάκος Δημήτρης  
 Τζίβα Αιμιλία 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Χριστάκη Μαρία 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 7 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  για την 
εισήγηση της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για εξής: 
Έχοντας υπόψη ότι: 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
 
1. Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω:  
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- Η Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/1996 και βάσει της υπ’ αριθ. 
341/17-2-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προκήρυξε μειοδοτικό διαγωνισμό 
μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Αγροτικού Κτηνιατρείου Αχαρνών της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (υπ’ αρ. 39163/23-02-
2017 διακήρυξη ΑΔΑ: ΩΧΒ77Λ7-8ΒΕ), επιφάνειας περίπου 80 τετραγωνικών μέτρων, με 
επιπρόσθετη την επιφάνεια των κατά νόμο απαιτουμένων χώρων στάθμευσης και να 
βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών ή του Δήμου Διονύσου. 

- Με την υπ΄αρίθ. 719/2017 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε: 1)Την κήρυξη 
του μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση Αγροτικού Κτηνιατρείου 
Αχαρνών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής ως 
άγονου επειδή δεν κατατέθηκε καμιά προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 2)Την έγκριση 
σκοπιμότητας μίσθωσης χώρου χωρίς τη διενέργεια δημοπρασίας, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 16 παρ. 2 περ. γ΄ του π.δ. 242/1996, για τη στέγαση Αγροτικού Κτηνιατρείου Αχαρνών 
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής.  

- Με το αριθ. Πρωτ. 5327/25-05-2017 έγγραφό της η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής μας διαβίβασε την αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Κατάρα 
ιδιοκτήτη του χώρου, ο οποίος ήδη χρησιμοποιείται για το σκοπό της στέγασης του Αγροτικού 
Κτηνιατρείου Αχαρνών που βρίσκεται επί της οδού Αγαμέμνονος 48 στις Αχαρνές, συνολικής 
έκτασης 80 τ.μ. σύμφωνα και με το από 14-7-2003 αρχικό μισθωτήριο.  

- Με υπ’ αριθ. 127546/16-10-2017 έγγραφό της η Ενιαία Επιτροπή Καταλληλότητας μας 
διαβίβασε το από 4-10-2017 πρακτικό της  σύμφωνα με το οποίο μετά από επίσκεψη και 
έλεγχο του προσφερόμενου ακινήτου, το έκρινε κατάλληλο προς μίσθωση με βάση τους όρους 
της σχετικής Διακήρυξης και της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

- Με την υπ’ αριθμ. 2786/2017 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής 
ενέκρινε το από 4-10-2017 Πρακτικό Καταλληλότητας της Ενιαίας Επιτροπής καταλληλότητας 
του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996 και όρισε ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής 
διαπραγμάτευσης την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9:30 στην αίθουσα Περιφερειακών 
Επιτροπών, προκειμένου να διαπραγματευτεί με τον ιδιοκτήτη του προσφερόμενου ακινήτου 
κ. Κωνσταντίνο Κατάρα, ο οποίος εκλήθη νόμιμα να παραστεί στη σημερινή συνεδρίαση, για 
τους όρους του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης και το μηνιαίο μίσθωμα αυτού. 

- Με την υπ’ αριθ. 2856/2017 (ΑΔΑ: ΩΚΖΔ7Λ7-Φ79) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
αποφασίστηκε η μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Κ. Κατάρα, που βρίσκεται επί της οδού 
Αγαμέμνονος 48 στις Αχαρνές, με μηνιαίο μίσθωμα 330,00€ και για χρονικό διάστημα εννέα 
(9) χρόνων. 

- Με το υπ’ αρ. 238829/17-11-2017 έγγραφό μας και τα με αρ. 110614/5-1-2018 και  1230470/9-
11-2018 υπενθυμιστικά, διαβιβάσαμε την άνω απόφαση και ζητήσαμε από τον κ. Κατάρα την 
προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη σύνταξη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού. 

- Με το υπ’ αρ. 32456/1-2-1019 έγγραφό μας, διαβιβάσαμε στο Νομικό Γραφείο ΠΕ Ανατολικής 
Αττικής σχέδιο του προς υπογραφή συμφωνητικού για τον απαιτούμενο νομικό έλεγχο. 
Κατόπιν ελέγχου με το με αρ. πρωτ. 37232/136/5-4-2019 έγγραφό του το Νομικό Γραφείο μας 
απέστειλε τις παρατηρήσεις του και τις ελλείψεις όσον αφορά τη συνιδιοκτησία του ακινήτου  
και την προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων για να αναγραφούν στη σύμβαση και τα 
στοιχεία των υπολοίπων συνιδιοκτητών. 

- Με το υπ΄αρ. 138921/24-4-2019 έγγραφό μας, διαβιβάσαμε  απόσπασμα των παρατηρήσεων 
της Νομικής Υπηρεσίας στον κ. Κ. Κατάρα, προκειμένου να μας προσκομίσει σχετικά 
νομιμοποιητικά έγγραφα των συνιδιοκτητών καθώς και έγγραφα που να αποδεικνύουν την 
ακριβή επιφάνεια του προς μίσθωση καταστήματος. (υπενθύμιση με το από 9-8-2019 mail 
μας), τα οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει προσκομίσει 
 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 
     Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για τη συνέχιση ή μη της διαδικασίας  στέγασης 

του Αγροτικού Κτηνιατρείου Αχαρνών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής,.  
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει  

 
Την αποχώρηση από το κτίριο του Αγροτικού Κτηνιατρείου Αχαρνών της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και τη στέγαση των υπηρεσιών σε 
κάποιους από τους διαθέσιμους χώρους του κτ ΛΙΡΑ.  

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Δημάκος Δημήτρης  
Τζίβα Αιμιλία 
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία 
Χριστάκη Μαρία 
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