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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 41η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2281/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 482854 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 26-08-2019. 
 

Θέμα 18ο εκτός ημερήσιας διάταξης  
Λήψη Απόφασης για τη συνέχιση ή μη του διαγωνισμού για τη στέγαση των Υπηρεσιών 
Εκπαίδευσης Π.Ε. Πειραιά  
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Δημάκος Δημήτρης  
 Τζίβα Αιμιλία 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Χριστάκη Μαρία 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 7 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  για τα 
εξής: 
Έχοντας υπόψη ότι: 
Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω:  
 
- Την υπ’ αρ. πρωτ. 36910/21-02-2017 Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου 

(ΑΔΑ: 73987Λ7-ΤΧΟ) για την στέγαση των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Π.Ε. Πειραιά, σύμφωνα με 
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τις διατάξεις του π.δ. 242/1996 και βάσει της υπ’ αριθ. 285/15-02-2017 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ε7Ι7Λ7-29Π).  

 
- Με την υπ’ αριθ. 2855/01-11-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΦΝ77Λ7-Σ52) 
αποφασίστηκε:  

  (Α) Η κατακύρωση του αποτελέσματος της μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την 
στέγαση των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Π.Ε. Πειραιά (Αρ. Διακήρυξης: 36910/21-02-2017 με 
ΑΔΑ: 73987Λ7-ΤΧΟ) στην μειοδότρια εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε., η τελική 
οικονομική προσφορά της οποίας κρίθηκε συμφέρουσα για την Περιφέρεια Αττικής.  

  (Β) Η μίσθωση του ακινήτου επί των οδών Μικράς Ασίας, Αιγίνης και Φώκαιας στον Πειραιά, 
συνολικού εμβαδού 3.383,94 τ.μ., ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε., για 
χρονικό διάστημα εννέα (9) ετών, με συνολικό μηνιαίο μίσθωμα ύψους 22.000,00 € (είκοσι 
δύο χιλιάδων ευρώ). 

 
- Το με αρ. πρωτ. 245687/24-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών με το οποίο 

κοινοποιήθηκε στο νόμιμο εκπρόσωπο της ιδιοκτήτριας εταιρείας κ. Δεσπόζιτο η άνω απόφαση 
και ζητήθηκε να συνταχθούν και να υποβληθούν όλες οι απαιτούμενες Μελέτες. 
 

- Το με αρ. πρωτ. 150534/2-8-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών με το οποίο 
διαβιβάστηκε έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιά και Νήσων με τα συνημμένα σε 
αυτό σχέδια κατόψεων διαρρύθμισης των γραφείων του εν λόγω κτιρίου στον εκπρόσωπο της 
ιδιοκτήτριας εταιρείας, προκειμένου να συντάξει και να υποβάλλει τις τελικές μελέτες. 

- Το γεγονός ότι οι ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης έχουν αυξηθεί λόγω του 
νέου οργανογράμματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,   και 
σύμφωνα με τα υπ’ αρ. 13276/11-6-2018 και  8588/9-5-2018 έγγραφα των Δ/νσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
Τη λήψη Απόφασης για τη συνέχιση ή μη του διαγωνισμού για τη στέγαση των Υπηρεσιών 
Εκπαίδευσης Π.Ε. Πειραιά 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες των υπηρεσιών Εκπαίδευσης έχουν αυξηθεί λόγω του νέου 
οργανογράμματος και ότι ο Προσωρινός Μειοδότης παρότι ετοίμασε τα προβλεπόμενα σχέδια με 

βάση το νέο οργανόγραμμα, στη συνέχεια καθυστερεί επί μήνες και πρόσφατα δήλωσε προφορικά 
ότι δεν έχιει την οικονομική ευχέρεια να προχωρήσει τις απαιτούμενες εργασίες. 

ομόφωνα αποφασίζει  
Τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του, χωρίς όμως να εκπέσει η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του προσωρινού μειοδότη, καθώς η ματαίωση του διαγωνισμού δεν είναι 
αποκλειστικά δική του ευθύνη.  
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Δημάκος Δημήτρης  
Τζίβα Αιμιλία 
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία 
Χριστάκη Μαρία 
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