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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 55η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 2270/2013 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 18/10/2013,  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 15/10/2013.  

 
Θέµα 59o 

 
Α. Κήρυξη άγονου του µειοδοτικού διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου που θα χρησιµοποιηθεί ως 
αποθήκη υλικών ∆ακοκτονίας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της  Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Αρ. διακήρυξης 178341/16.09.2013). Β. Έγκριση 
επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού µε νέους όρους. 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης 
• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
• Ιωάννης Αξαρλής 

Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής κ.κ.: 
• Ιωάννα Πανταλάκη - Ανδριανοπούλου 
• Ιάκωβος Προµπονάς 
• Θάλεια Καραΐνδρου 

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

• Βασίλειος Κόκκαλης 
• Γεώργιος Καστρινάκης  
• Άννα Μεθυµάκη 
• Σπυρίδων Σπυρίδων 
• Χαράλαµπος Καραθάνος 
• Χρήστος Κουρούσης  
• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνηµόνιο». 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. 
Μουρτζανού, η οποία ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

 Με την υπ’ αρ. 1799/2013 απόφαση της, η Οικονοµική Επιτροπή κήρυξε άγονο τον 
διαγωνισµό για την µίσθωση του ακινήτου που θα χρησιµοποιηθεί ως αποθήκη υλικών ∆ακοκτονίας 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της  Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, επειδή δεν κατατέθηκε καµία προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 
επανάληψή του µε τους ίδιους όρους. 
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Ακολούθησε η δηµοσίευση της µε αρ. πρωτ. 178341/16.09.2013 επαναληπτικής διακήρυξης µε 
καταληκτική ηµεροµηνία την 7η  Οκτωβρίου 2013, για την οποία δεν υπεβλήθηκε καµία προσφορά 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
Σήµερα η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της  Π.Ε. Νήσων έχει επιτακτική ανάγκη 

αποθήκευσης των υλικών δακοκτονίας, διότι στεγάζονται σε ιδιωτική αποθήκη- χωρίς υποχρέωση 
καταβολής µισθώµατος, από την οποία τους ζητήθηκε η άµεση εκκένωση του χώρου. 

 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Α. Την κήρυξη του επαναληπτικού διαγωνισµού ως άγονου (Αρ. διακήρυξης 178341/16.09.2013). 
Β. Την έγκριση της επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού µε τροποποίηση των όρων, ως προς την 
περιγραφή του ακινήτου- τεχνικές προδιαγραφές. 
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
Α. Την κήρυξη του επαναληπτικού διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου που θα χρησιµοποιηθεί ως 
αποθήκη υλικών ∆ακοκτονίας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της  Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής ως άγονου (Αρ. διακήρυξης 178341/16.09.2013). 
Β. Την έγκριση της επαναπροκήρυξης του ως άνω διαγωνισµού µε τροποποίηση των όρων, ως 
προς την περιγραφή του ακινήτου- τεχνικές προδιαγραφές. 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Ιωάννα Πανταλάκη - Ανδριανοπούλου 
Ιάκωβος Προµπονάς 
Θάλεια Καραΐνδρου 
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