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           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  
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        Λ. Δημοκρατίας 18010 ΑΙΓΙΝΑ 
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Α π ό σ π α σ μ α 
από το υπ’ αρ. 21/2021 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Αίγινας  
Αριθμ. Αποφ. 126/2021    Π ε ρ ί λ η ψ η 

Λήψη απόφασης περί αποδοχής κόστους επισκευής 
και συντήρησης του ισόγειου ορόφου στον οποίο θα 
στεγάζονται τα γραφεία της υπηρεσίας μας επί της 
Λεωφόρου Δημοκρατίας. 

 
   Στην Αίγινα σήμερα την 23η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.  συνήλθε σε 
δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας 
κατόπιν της υπ’ αρ. 2692/19-11-2021 προσκλήσεως του κ. Προέδρου. 
Παρόντες: 1) Ο Πρόεδρος κ. Θεριανός Στυλιανός μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 2) ο  
Αντιπρόεδρος κ. Αθανασίου Ιωάννης μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας,  3) ο Λιμενάρχης 
Αίγινας κ. Φραγκούλης Αργύριος μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, 4) ο κ. Σκαλτσιώτης 
Γεώργιος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  5) ο κ. Καραγιάννης Δημήτριος μέσω 
τηλεφωνικής επικοινωνίας, 6) ο κ. Μούρτζης Αντώνιος μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, 7) η 
κα Δέδε Αργυρώ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
Απόντες: 1) ο κ. Τζίτζης Φίλιππος, 2) o κ. Δαλακούρας Κωνσταντίνος. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας κ. Πετράκη 
Κωνσταντίνα για την τήρηση των πρακτικών. 
 
   Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως.   
 
Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση. 
 
Μετά την ανακοίνωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης ο κ. Πρόεδρος 
εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αρ. 1/2021 απόφαση της 
Επιτροπής εκτίμησης για εκποίηση ή εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακινήτων πραγμάτων 
του Δήμου Αίγινας περί Καθορισμού μισθώματος του ισογείου ακινήτου του Δήμου Αίγινας 
που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 31, στην πόλη της Αίγινας καθώς και την 
Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αίγινας με αρ. πρωτ. 14956/19-10-2021 με 
τίτλο Επισκευή χώρου γραφείων Ισόγειου Ορόφου. 
 
   Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

• την υπ’ αρ. 1/2021 απόφαση της Επιτροπής εκτίμησης για εκποίηση ή εκμίσθωση ή 
αγορά κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Αίγινας  

• την Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αίγινας με αρ. πρωτ. 14956/19-10-
2021 

• Την ανάγκη μίσθωσης του εν λόγω ακινήτου προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφαλής και άνετη πρόσβαση για όλους όσους προσέρχονται στην υπηρεσία για 

 

 

ΑΔΑ: 6ΧΞΥΟΛΤΠ-ΨΦ2



διεκπεραίωση υποθέσεών του και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους και τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία με λεπτομέρεια αναγράφεται στα αναλυτικά 
πρακτικά της Συνεδρίασης, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 (επί 7 παρισταμένων μελών, δια περιφοράς, επί συνόλου 9) 
 

• Αποδέχεται το μίσθωμα του ισόγειου ακινήτου του Δήμου Αίγινας εμβαδού 70,55 τ.μ. 
που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 31 στην πόλη της Αίγινας, το οποίο 
ανέρχεται στο ποσό των 700,00€ μηνιαίως αναπροσαρμοζόμενο κατ’ έτος σύμφωνα 
με τον Ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 

• Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την υποχρέωση της 
κάλυψης της δαπάνης των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή και την 
συντήρηση του ακινήτου. Οι εργασίες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην με 
αριθμό πρωτοκόλλου 14956/19-10-2021 Τεχνική Έκθεση που συνέταξε η Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας και ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 
34.130,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

• Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας δεν θα αιτηθεί τον συμψηφισμό της δαπάνης 
επισκευής και συντήρησης του ακινήτου με τα μισθώματα. 

  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 126/2021.  
Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται. 

Ο Πρόεδρος     Τα Μέλη 
Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 
 

Θεριανός Ν. Στυλιανός 
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