
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 
                                                                                                                             
Απόσπασµα από το 29o   Πρακτικό                                                                        
Αριθµ. Αποφ. 968 
Αριθµ. Θέµατος 11o  Έκτακτο    
Συνεδρίαση της 18/12/2015                                                                                                                     
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε
 η πρόσκληση 88030/14/12/2015
 
 
               Στις Αχαρνές σήµερα στις 18 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2015, 
και ώρα 10:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) 
συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 88030 / 
14/12/2015 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.
             
       ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1. Κασσαβός Ιωάννης – Πρόεδρος                                                                                    
2. Κατσούρος Σπύρος                                                                                    
3. Παλιούρας Αντώνιος                                                                                  
4. Σιδηρόπουλος Γεώργιος                                                                               
5. Σεληνά Παναγιώτα                                                                                    
6. ∆ασκαλάκης Γεώργιος  - Αναπλ/κο µέλος                                                                                              
 
 
 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή της µείωσης του µηνιαίου µισθώµατος σε ακίνητο που µισθώνει ο ∆ήµος Αχαρνών 
επί της οδού Φιλαδελφείας 205 &
Μήλου, Κ.Ε.Π. και το τµήµα Αρχαιολογίας και Έρευνας),  κατόπιν σχετικής πρότασης των 
εκµισθωτών - συνιδιοκτητών του εν λόγω ακινήτου κατά ποσοστό 50% κ.κ. α) Ιωάννας Παπανικολάου 
- Βρεττού κατοίκου Αχαρνών Παπαφλέσσα 91 και β) Μαρίας Γκίκα 
οδό Ευρυρίκης 3335,  για την  µείωση του µηνιαίου µισθώµατος από 1ης Ιανουαρίου 2015 στο ποσό 
των 2.300,00€ από 3.178,96€ που ίσχυε ως σήµερα
 
 

           Ο  Πρόεδρος της Οικονο
εκτός ηµερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον θέµα  και  παρουσιάζει την

Υπηρεσίας, που αναφέρει ότι :   

Κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 87946/14

Βρεττού κατοίκου Αχαρνών Παπαφλέσσα 91 και β) Μαρίας Γκίκα 

Αττικής, οδό Ευρυρίκης 3335,  για µείωση του µηνιαίου µισθώµατος από 1ης Ιανουαρίου 2015 

στο ποσό των 2.300,00€ από 3.178,96

για την αποδοχή της µείωσης του µηνιαίου µισθώµατος σε ακίνητο που µισθώνει ο ∆ήµος 

Αχαρνών επί της οδού Φιλαδελφείας 205 & Κεφαλληνίας, για την στέγαση Υπηρεσιών του 

(Κ.ΑΠ.Η Κόκκινου Μήλου, Κ.Ε.Π. και το τµήµα Αρχαιολογίας και Έρευνας)

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή.

 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008

                                                                                                                             
o   Πρακτικό                                                                        

o  Έκτακτο                                                                                                          
                                                                                                                 

Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε 
η πρόσκληση 88030/14/12/2015 

Στις Αχαρνές σήµερα στις 18 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2015, 
και ώρα 10:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) 
συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 88030 / 
14/12/2015 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
Πρόεδρος                                                                                    1.Καµπόλης Οδυσσέας                                                                                   

Σπύρος                                                                                    2.Ντούρος Σωτήριος 
3. Παλιούρας Αντώνιος                                                                                  3.Παπαδόπουλος Πολύκαρπος               
4. Σιδηρόπουλος Γεώργιος                                                                               4.Βρεττός Σπυρίδων                                                                      
5. Σεληνά Παναγιώτα                                                                                     

Αναπλ/κο µέλος                                                                                               

Αποδοχή της µείωσης του µηνιαίου µισθώµατος σε ακίνητο που µισθώνει ο ∆ήµος Αχαρνών 
επί της οδού Φιλαδελφείας 205 & Κεφαλληνίας, για την στέγαση Υπηρεσιών του (Κ.ΑΠ.Η Κόκκινου 
Μήλου, Κ.Ε.Π. και το τµήµα Αρχαιολογίας και Έρευνας),  κατόπιν σχετικής πρότασης των 

συνιδιοκτητών του εν λόγω ακινήτου κατά ποσοστό 50% κ.κ. α) Ιωάννας Παπανικολάου 
ου Αχαρνών Παπαφλέσσα 91 και β) Μαρίας Γκίκα - Βρεττού κατοίκου Ιλίου Αττικής, 

οδό Ευρυρίκης 3335,  για την  µείωση του µηνιαίου µισθώµατος από 1ης Ιανουαρίου 2015 στο ποσό 
που ίσχυε ως σήµερα 

Ο  Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση  στο Σώµα  το 
ηµερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον θέµα  και  παρουσιάζει την εισήγηση τηςΟικονοµικής 

    

Κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 87946/14-12-2015 αίτησης των κ.κ. α) Ιωάννας Π

Βρεττού κατοίκου Αχαρνών Παπαφλέσσα 91 και β) Μαρίας Γκίκα - Βρεττού κατοίκου Ιλίου 

Αττικής, οδό Ευρυρίκης 3335,  για µείωση του µηνιαίου µισθώµατος από 1ης Ιανουαρίου 2015 

από 3.178,96€ που ίσχυε ως σήµερα, θα πρέπει ν

για την αποδοχή της µείωσης του µηνιαίου µισθώµατος σε ακίνητο που µισθώνει ο ∆ήµος 

Αχαρνών επί της οδού Φιλαδελφείας 205 & Κεφαλληνίας, για την στέγαση Υπηρεσιών του 

(Κ.ΑΠ.Η Κόκκινου Μήλου, Κ.Ε.Π. και το τµήµα Αρχαιολογίας και Έρευνας)

Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή.

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

ISO 9001 : 2008  

                                                                                                                                                         
o   Πρακτικό                                                                                                         

                                                                                                      
                                                                                                                 

Στις Αχαρνές σήµερα στις 18 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) 
συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 88030 / 

και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

1.Καµπόλης Οδυσσέας                                                                                   

3.Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                             
4.Βρεττός Σπυρίδων                                                                      

Αποδοχή της µείωσης του µηνιαίου µισθώµατος σε ακίνητο που µισθώνει ο ∆ήµος Αχαρνών 
Κεφαλληνίας, για την στέγαση Υπηρεσιών του (Κ.ΑΠ.Η Κόκκινου 

Μήλου, Κ.Ε.Π. και το τµήµα Αρχαιολογίας και Έρευνας),  κατόπιν σχετικής πρότασης των 
συνιδιοκτητών του εν λόγω ακινήτου κατά ποσοστό 50% κ.κ. α) Ιωάννας Παπανικολάου 

Βρεττού κατοίκου Ιλίου Αττικής, 
οδό Ευρυρίκης 3335,  για την  µείωση του µηνιαίου µισθώµατος από 1ης Ιανουαρίου 2015 στο ποσό 

µικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση  στο Σώµα  το 11o   
εισήγηση τηςΟικονοµικής 

2015 αίτησης των κ.κ. α) Ιωάννας Παπανικολάου - 

Βρεττού κατοίκου Ιλίου 

Αττικής, οδό Ευρυρίκης 3335,  για µείωση του µηνιαίου µισθώµατος από 1ης Ιανουαρίου 2015 

που ίσχυε ως σήµερα, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση 

για την αποδοχή της µείωσης του µηνιαίου µισθώµατος σε ακίνητο που µισθώνει ο ∆ήµος 

Αχαρνών επί της οδού Φιλαδελφείας 205 & Κεφαλληνίας, για την στέγαση Υπηρεσιών του 

(Κ.ΑΠ.Η Κόκκινου Μήλου, Κ.Ε.Π. και το τµήµα Αρχαιολογίας και Έρευνας). 

Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή. 

ΑΔΑ: 6961ΩΨ8-7ΙΔ



Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και  

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού έλαβε υπ’ όψιν της το έκτακτο του θέµατος, α) τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 και β) την 
υπ’ αριθµ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων 1) Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 
Ηλ/κής ∆ιακυβέρνησης και 2) Οικονοµικών γ) την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 
1. ∆έχεται το κατεπείγον του θέµατος 

 

2.Αποδέχεται της µείωσης του µηνιαίου µισθώµατος σε ακίνητο που µισθώνει ο ∆ήµος Αχαρνών επί της 
οδού Φιλαδελφείας 205 & Κεφαλληνίας, για την στέγαση Υπηρεσιών του (Κ.ΑΠ.Η Κόκκινου Μήλου, 
Κ.Ε.Π. και το τµήµα Αρχαιολογίας και Έρευνας),  κατόπιν σχετικής πρότασης των εκµισθωτών - 
συνιδιοκτητών του εν λόγω ακινήτου κατά ποσοστό 50% κ.κ. α) Ιωάννας Παπανικολάου - Βρεττού 
κατοίκου Αχαρνών Παπαφλέσσα 91 και β) Μαρίας Γκίκα - Βρεττού κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδό 
Ευρυρίκης 3335,  για την  µείωση του µηνιαίου µισθώµατος από 1ης Ιανουαρίου 2015 στο ποσό των 
2.300,00€ από 3.178,96€ που ίσχυε ως σήµερα.  

3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες  στον κ. Πρόεδρο. 
 
 
 
Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθµό 968/2015 
 
 
 
 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ                                                                    ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ 
                                                                                                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΛΗΝΑ 
                                                                                                     ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 

                                                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 
                                                                                                       
 
 
                                                       Ακριβές Απόσπασµα  
                                                       Αχαρνές Αυθηµερόν 
                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  
                                                      
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 
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