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

 Τηλ.: 213 20 63 538 
                      213 20 63 776 

          
Συνεδρίαση 55η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2846/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 19-11-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 733559 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 14-11-2019. 
 

Θέμα  14ο  
Λήψη απόφασης για την κήρυξη άγονης της μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη 
στέγαση Υπηρεσιών του 2ου Κέντρου Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) 
Πειραιά. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μελάς Σταύρος 

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

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (2) δύο, έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Μουρτζανού η οποία  ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  
1. Η Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/1996 και βάσει της υπ’ αριθμ. 

1162/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προκήρυξε την με αρ. πρωτ. 193514/16-05-
2019 (ΑΔΑ: ΩΓΑΥ7Λ7-14Ο) διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη 
στέγαση Υπηρεσιών του 2ου Κέντρου Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
(Κ.Ε.Σ.Υ.) Πειραιά,  καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης και μέχρι την 5η Ιουνίου 
2019. 

2. Η διακήρυξη αφορούσε την μίσθωση ακινήτου συνολικής επιφάνειας 600-800 τ.μ. εκ των 
οποίων τουλάχιστον τα 450τ.μ. να είναι σε ισόγειο ή ανωδομή και να βρίσκεται εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Κορυδαλλού, κοντά σε κεντρικό οδικό άξονα και σε απόσταση 
έως 1200 μέτρων (σε διαδρομή βαδίσματος) από την στάση μετρό Κορυδαλλού (η έναρξη 
λειτουργίας του οποίου  προβλέπεται  του Προαστιακού Σιδηροδρόμου τον Ιούνιο του 2019) για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση κοινού, μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών κλπ. Μέχρι και την 5η 
Ιουνίου 2019, οπότε και έληγε η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν 
κατατέθηκε στην υπηρεσία μας καμιά γραπτή προσφορά.  

3. Με την υπ’ αριθ. 1581/2019 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΙΙΒ7Λ7-ΒΛΠ) της Οικονομικής Επιτροπής, όπως 
συμπληρώθηκε με την 1834/2019 όμοια της (ΑΔΑ: 6ΖΨΗ7Λ7-1Ε8) αποφασίσθηκε: α) η κήρυξη 
άγονης της μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του 2ου 
ΚΕΣΥ Πειραιά (διακήρυξη με αρ. πρωτ. 193514/16-05-2019) λόγω του ότι δεν κατατέθηκε καμία 
γραπτή προσφορά, β) Την επανάληψη της μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη 
στέγαση Υπηρεσιών του 2ου Κέντρου Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) 
Πειραιά, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 18  του Π.Δ. 242/1996 και γ) τη δημοσίευση περίληψης 
διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών 
του 2ου ΚΕΣΥ Πειραιά στις εφημερίδες «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ».  

4. Βάσει των ως άνω αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια 
η με αρ. πρωτ. 456216/08-08-2019 Διακήρυξη Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας 
Μίσθωσης Ακινήτου (& ΑΔΑ: ΨΞΟ67Λ7-ΔΨΖ) για τη στέγαση Υπηρεσιών του 2ου ΚΕΣΥ 
Πειραιά,  καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) 
ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης και μέχρι την 29η Αυγούστου 2019, οπότε και έληγε 
η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αλλά δεν κατατέθηκε στην υπηρεσία μας 
καμιά γραπτή προσφορά. 

5. Με την υπ΄αρ. 2394/2019 απόφαση (ΑΔΑ: 9ΙΔΕ7Λ7-466) της Οικονομικής Επιτροπής 
αποφασίσθηκε: α) η κήρυξη άγονης της επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης 
ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών του 2ου ΚΕΣΥ Πειραιά με αρ. πρωτ. 456216/08-08-2019 (& 
ΑΔΑ: ΨΞΟ67Λ7-ΔΨΖ), λόγω του ότι δεν κατατέθηκε καμία γραπτή προσφορά, β) η νέα 
επανάληψη της μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών του 
2ου ΚΕΣΥ Πειραιά (με τους ίδιους όρους) και γ) η δημοσίευση περίληψης διακήρυξης νέας 
επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του 2ου ΚΕΣΥ 
Πειραιά στις εφημερίδες «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ». 

6. Βάσει της ως άνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια η 
με αρ. πρωτ. 636279/16-10-2019 Διακήρυξη Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας 
Μίσθωσης Ακινήτου (& ΑΔΑ: ΩΦΩΡ7Λ7-5Ψ4) για τη στέγαση Υπηρεσιών του 2ου ΚΕΣΥ 
Πειραιά,  καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) 
ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης και μέχρι την 7η Νοεμβρίου 2019, οπότε και έληγε η 
προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αλλά δεν κατατέθηκε στην υπηρεσία μας 
καμιά γραπτή προσφορά. 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/1996 «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την 
εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά 
ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων» ως ισχύει. 

 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Α) Την κήρυξη άγονης της νέας (2ης) επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου 
για τη στέγαση Υπηρεσιών του 2ου ΚΕΣΥ Πειραιά με αρ.πρωτ. διακήρυξης 636279/16-10-19 (& 
ΑΔΑ: ΩΦΩΡ7Λ7-5Ψ4) διότι δεν κατατέθηκε καμία γραπτή προσφορά και  
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Β) Τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διενέργεια νέας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης 
ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών του 2ου ΚΕΣΥ Πειραιά με τροποποιημένους όρους.  
 
 

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

 
 
Α) Την κήρυξη άγονης της νέας (2ης) επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου 
για τη στέγαση Υπηρεσιών του 2ου ΚΕΣΥ Πειραιά με αρ.πρωτ. διακήρυξης 636279/16-10-19 (& 
ΑΔΑ: ΩΦΩΡ7Λ7-5Ψ4) διότι δεν κατατέθηκε καμία γραπτή προσφορά και  
 
Β) Τη διενέργεια νέας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών 
του 2ου ΚΕΣΥ Πειραιά, με τροποποιημένους όρους και την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
μειοδοτικής δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή. 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος  
Μεθυμάκη Άννα 
Μελάς Σταύρος 
Αγγέλης  Σπυρίδων 
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