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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 4

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 160/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 24/1/2014,  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 21/1/2014.  

 
Θέμα 13o  

Ανάκληση απόφασης Οικονομικής επιτροπής. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Ιωάννης Αξαρλής 

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

 Άννα Μεθυμάκη  

 Χαράλαμπος Καραθάνος 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
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: 

Στο ακίνητο επί των οδών Βούλγαρη 2, Πειραιώς και Μενάνδρου στην Αθήνα, στεγάζονταν 
υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας 
Αττικής (Κ.Ε.Κ. Αθηνών), για το οποίο έχει αποφασιστεί η λύση και εκκαθάρισή του. 

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε την έγκριση λύσης της μίσθωσης του εν λόγω ακινήτου- για την 
οποία εκδόθηκε η με αρ. 1146/2013 απόφασής σας. Στην συγκεκριμένη εισήγηση δε είχε 
προβλεφθεί ο χρόνος που θα απαιτούνταν για την αποπεράτωση της εκκαθάρισης του ΚΕΚ και την 
μεταφορά της έδρας του, η οποία και πραγματοποιήθηκε μετά την ως άνω λύση της μίσθωσης. 
Ως αποτέλεσμα του ανωτέρω προέκυψε η ανάγκη διόρθωσης της απόφασης για λύση της 
μίσθωσης κατά τον χρόνο που μεσολάβησε μέχρι την ολοκλήρωση διαδικασιών μετεγκατάστασης 
του Κ.Ε.Κ.  

Επιπροσθέτως  για την μετεγκατάσταση των στεγαζόμενων υπηρεσιών από το εν λόγω κτίριο 
αντιμετωπίσαμε αρκετές δυσκολίες εξαιτίας της μεταφοράς αρχείων, μηχανογραφικού, 
ηλεκτρομηχανολογικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.  
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Παράλληλα με τη διαδικασία μετεγκατάστασης και για λόγους εξοικονόμησης χρόνου λάβανε χώρα 
και εργασίες αποκατάστασης ζημιών ώστε να γίνει δυνατή η παράδοση του κτιρίου σύμφωνα με τις 
συμβατικές υποχρεώσεις της Περιφέρειας.  

Τα ανωτέρω αναφερόμενα είχαν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση παράδοσης του κτιρίου 
ως σήμερα. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Α. Την ανάκληση της με αρ. 1146/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
Β.  Τη λύση της μίσθωσης του ακινήτου επί των οδών Βούλγαρη 2, Πειραιώς και Μενάνδρου στην 
Αθήνα, την 31/01/2014. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 

Α. Την ανάκληση της με αρ. 1146/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Β.  Τη λύση της μίσθωσης του ακινήτου επί των οδών Βούλγαρη 2, Πειραιώς και Μενάνδρου στην 
Αθήνα, την 31/01/2014. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
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