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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 40η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2174/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-08-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
465831 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 13-08-2019. 
 

Θέμα 45ο  
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος μίσθωσης νέων χώρων για τις ανάγκες στέγασης του 1ου 
ΚΕΣΥ Πειραιά.  
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
  Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την  υπ’ 
αριθμ πρωτ: 465735/13-08-2019 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται 
τα εξής: 
 
Έχοντας Υπόψη:  

1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010). 
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2) Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012). 

3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/1996 περί «Καθορισμού προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για 
την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, την μίσθωση και την 
αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ 179/Α΄/07-
08-1996). 

4)  Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 3  του Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ Α΄145/23.6.2000) με τις οποίες 
μεταβιβάστηκε στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις η αρμοδιότητα για τη στέγαση των 
περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ και με μίσθωση ακινήτων, καθώς και αντιμετώπιση των 
λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών αυτών. 

5) Τις διατάξεις του Ν. 4547/12.6.2018 (ΦΕΚ Α΄102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», οι οποίες 
προβλέπουν την ίδρυση Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ).  

6) Την με αριθμό Φ.351.1/53/2065891/Ε3 (ΦΕΚ Β΄5440/5-12-2018) Υπουργική Απόφαση με την 
οποία αποφασίστηκε η έναρξη πλήρους λειτουργίας των ΚΕΣΥ και η παύση της λειτουργίας 
υπηρεσιών και οργανικών μονάδων μεταξύ των οποίων και τα των Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, 
Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ). 

7) Το με αρ. πρωτ. 360/6-8-2019 έγγραφο του Προϊσταμένου του  1ου Κέντρου Εκπαιδευτικής & 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πειραιά στο οποίο αναφέρει ότι οι χώροι που σήμερα στεγάζεται 
η Υπηρεσία στο ακίνητο επί των οδών Αιγάλεω 30 & Μήλου 1 στον Πειραιά (συνολικής 
επιφάνειας 245,91τ.μ.) δεν επαρκούν, ύστερα από την εφαρμογή του Ν. 4547/2018. Σύμφωνα 
με το ίδιο έγγραφο, για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας απαιτούνται χώροι συνολικής 
επιφάνειας 500τ.μ. προκειμένου να είναι εφικτή η υλοποίηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων 
και δραστηριοτήτων που προβλέπονται στον κανονισμό λειτουργίας του.  

8) Το γεγονός ότι το υπάρχον μίσθιο δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της εν λόγω στεγαζόμενης 
Υπηρεσίας (πρώην ΚΕΔΔΥ Πειραιά η οποία καταργήθηκε και συστάθηκε εκ νέου ως 1Ο ΚΕΣΥ 
Πειραιά βάσει του Ν. 4547/2018 και της Υπουργικής Απόφασης Φ.351.1/53/2065891/Ε3).  

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

Τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μίσθωση νέου ακινήτου επιφάνειας 500-600τ.μ. περίπου για τη 
στέγαση των Υπηρεσιών 1ου Κέντρου Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πειραιά, 
προϋπολογιζόμενης συνολικής ετήσιας δαπάνης 44.000,00€ (σαράντα τεσσάρων χιλιάδων  ευρώ).  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Τη μίσθωση νέου ακινήτου επιφάνειας 500-600τ.μ. περίπου για τη στέγαση των Υπηρεσιών 1ου Κέντρου 
Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πειραιά, προϋπολογιζόμενης συνολικής ετήσιας 
δαπάνης 44.000,00€ (σαράντα τεσσάρων χιλιάδων  ευρώ).  
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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