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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 1

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 15/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 10/1/2014,  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 7/1/2014.  

 
Θέμα 16o  

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της συμμετοχής του Μ.Τ.Π.Υ στην υπό Α.Δ.Α: ΒΛ1Η7Λ7-42Σ 
διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  
Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

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

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στην κα 
Μουρτζανού, η οποία ενημερώνει τα μέλη για τα εξής:  
 

Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω: 
 Η Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/1996 και βάσει των υπ’ αριθμ. 
2269,2480/2013 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, διακήρυξε με αρ. πρωτ. 
224247/19.11.2013 μειοδοτική δημοπρασία με γραπτές προσφορές, καλώντας τους 
ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι την 9η  Δεκεμβρίου 2013.  
Η δημοπρασία αφορά στη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των Δ/νσεων 
Εκπαίδευσης της Δ΄ Αθήνας και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, με τους εξής όρους: 
1. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:  
    α) Να έχει ελάχιστη συνολική επιφάνεια 2600 τ.μ. και μέγιστη συνολική επιφάνεια 2800τ.μ., 
κατανεμημένα σε διαδοχικούς ορόφους, σε πλήρη κάλυψή τους.  
    β)  Επίσης πρέπει να διαθέτει: 

i. Ανεξάρτητη είσοδο κτηρίου και πρόσβαση για ΑμΕΑ 
ii. Κοινόχρηστους χώρους δημόσιας υγιεινής υπαλληλικού προσωπικού, πολιτών και 

ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ). 
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H αίτηση-προσφορά που υπεβλήθηκε στην Υπηρεσία μας ήταν εμπρόθεσμη και αφορά στο 
ακίνητο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. 

H Υπηρεσία κατά την εξέταση του φακέλου προσφοράς ως προς τα επί ποινή αποκλεισμού 
δικαιολογητικά συμμετοχής διαπίστωσε τα εξής: 
1. Αντί για βεβαίωση καταχώρησης ανελκυστήρα σε ισχύ, έχει προσκομιστεί δήλωση για την διακοπή 

της λειτουργίας των ανελκυστήρων από 6/9/11 και για την ανανέωση της καταχώρησής τους και την 
τροποποίηση του ενός ως ΑΜΕΑ εντός τριών μηνών. 

2. Όσον αφορά τα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο από τα οποία να 
προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί κατασχέσεις στο ακίνητο που προσφέρεται για μίσθωση, έχουν 
προσκομιστεί αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε για την έκδοσή του και υπεύθυνη δήλωση 
του Προέδρου του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ με την οποία δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κατασχέσεις. Εφόσον 
κριθεί το ακίνητο κατάλληλο και πριν την κατακύρωση του αποτελέσματος του μειοδοτικού 
διαγωνισμού θα πρέπει να προσκομιστούν τα ανωτέρω Πιστοποιητικά. 

3. Όσον αφορά την εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν προσκομίστηκε διότι έγινε χρήση του άρθρου 
29, παρ. 5 του Π.Δ. 715/1979 περί μη υποχρέωσης εγγυοδοσίας το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι 
Ο.Τ.Α. 

Η Επιτροπή Καταλληλότητας Μισθωμένων κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για την 
Π.Ε. Νότιου Τομέα, σύμφωνα με το από 18/12/2013 πρακτικό καταλληλότητας, το οποίο και 
επισυνάπτουμε, μετά από επιτόπια έρευνα έκρινε την καταλληλότητα του προσφερομένου ακινήτου καθώς και 
εάν αυτό πληροί τους όρους της οικείας διακήρυξης. 
Στην συνέχεια γνωμοδότησε τα εξής:  

 Το ακίνητο  που  βρίσκεται  επί της Λ. Συγγρού 165 στη Ν. Σμύρνη, ιδιοκτησίας του Μετοχικού 
Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, το οποίο κρίνεται κατάλληλο με την προϋπόθεση να 
πραγματοποιηθούν οι αναφερόμενες, στο από 18/12/2013 Πρακτικό καταλληλότητας, 
εργασίες/ενέργειες. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 
      ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Α. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής του φακέλου 
προσφοράς του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων για την  με αρ. πρωτ. 224247/19.11.2013 
διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου.  
Β. Έγκριση του από 18/12/2013 πρακτικού της επιτροπής καταλληλότητας του άρθρου 13 του Π.Δ. 
242/96, που αφορά στην προσφορά του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, σύμφωνα με το 
οποίο: 
Το ακίνητο που βρίσκεται επί της Λ. Συγγρού 165 στη Ν. Σμύρνη κρίνεται κατάλληλο με την 
προϋπόθεση να πραγματοποιηθούν οι αναφερόμενες, στο από 18/12/2013 Πρακτικό καταλληλότητας, 
εργασίες/ενέργειες. 
Γ. Τον ορισμό ημέρας, ακριβούς ώρας και τόπου διεξαγωγής  της δημοπρασίας. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1) τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής καθιστούν πλήρη τον φάκελο προσφοράς του 

Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) για την με αρ. πρωτ. 224247/19.11.2013 
διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου. 

2) την έγκριση του από 18/12/2013 πρακτικού της επιτροπής καταλληλότητας του άρθρου 13 του Π.Δ. 
242/96, που αφορά την προσφορά του Μ.Τ.Π.Υ., και σύμφωνα με το οποίο το ακίνητο επί της Λ. 
Συγγρού 165 στη Ν. Σμύρνη κρίνεται κατάλληλο υπό την προϋπόθεση της πραγματοποίησης των 
αναφερομένων σε αυτό εργασιών/ενεργειών. 

3) Η δημοπρασία να διεξαχθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-1-2013, ώρα 12μ., στο κτίριο της Περιφέρειας 
Αττικής (Συγγρού 15-17, 6

ος
 όροφος).   

 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης  
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη  
Ιωάννης Αξαρλής 
Χαράλαμπος Καραθάνος  
Ιάκωβος Προμπονάς 
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