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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. 2847/2019 
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  15ο  
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας. 
 
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: 
 

Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω: 
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1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179/Α΄/ 7-8-1996) «Καθορισμός προϋποθέσεων, 

τρόπου, και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση χρήσης, την 
εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών 
αυτοδιοικήσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ 145/Α΄/23-06-2000) σύμφωνα με 
τις οποίες μεταβιβάστηκαν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις οι αρμοδιότητες για τη στέγαση 
των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ και με μίσθωση ακινήτων καθώς και η 
αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των Υπηρεσιών αυτών.  

3. Την υπ’ αριθμ. 284/15-02-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής, με την οποία προκηρύχθηκε Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασία Μίσθωσης 
Ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας  Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, 
σύμφωνα με την υπ΄αρ. 36904/21-02-2017απόφαση (ΑΔΑ: ΩΕΧΣ7Λ7-ΡΙ4), για την οποία 
υποβλήθηκε μία προσφορά.  

4. Την υπ΄αρ. 1654/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία  αποφασίσθηκε:  
α) η απόρριψη της προσφοράς της κας Άννας Πηλιούνη που αφορούσε στην ως άνω 
διακήρυξη, επειδή το προσφερόμενο ακίνητο επί της οδού Κλεισθένους 35 στην Αγία 
Παρασκευή σήμερα στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 
και ο χρόνος μεταστέγασης της δεν δύναται να προσδιοριστεί άμεσα και β) η 
επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τροποποιημένους όρους.   

5. Την υπ΄αρ. 55/16-01-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
αποφασίσθηκε να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις διαρρύθμισης στα μισθωμένα ακίνητα 
επί των οδών Κηφισίας 18 και Γκύζη και Κηφισίας 20 και Γκύζη στο Μαρούσι, ώστε να 
στεγαστεί επιπροσθέτως των προβλεπόμενων υπηρεσιών και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας η οποία εκτάκτως έπρεπε να αποχωρήσει από το κτίριο στο οποίο 
στεγαζόταν και της είχε παραχωρηθεί από το Δήμο Ηρακλείου. Κατόπιν αυτού, η Υπηρεσία 
εγκαταστάθηκε στο κτίριο επί της Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, στο Μαρούσι.  

6. Το υπ΄ αρ. 3.1/8029/23-7-2019 έγγραφό της η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, 
στο οποίο αναφέρει ότι εξυπηρετεί 400 σχολικές μονάδες δημόσιες και ιδιωτικές, 5.000 
εκπ/κους και εργάζονται 40 άτομα καθημερινά σε χώρο κάτω των 250τ.μ. τον οποίο 
καθημερινά επισκέπτονται εκπ/κοι και πολίτες. Επίσης, μας ενημερώνει ότι πρέπει να 
δρομολογηθεί η μεταφορά των αρχείων της Υπηρεσίας τα οποία φιλοξενούνται στο υπόγειο 
του Ειδ. Σχολείου Δήμου Ηρακλείου σύμφωνα με έγγραφο της Προέδρου της Σχολικής 
Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου.  Επιπλέον, με τη δημιουργία των νέων δομών που επιφέρει 
ο Ν. 4547/2018 υπάρχει η αναγκαιότητα εξειδικευμένων, επιπρόσθετων χώρων (λειτουργία 
Συμβουλίου, πρόσληψης αναπληρωτών) και καθίσταται επιτακτική η ανάγκη εξεύρεσης 
χώρου κατάλληλου για τις στεγαστικές ανάγκες της Δ/νσης καθώς και για τη φύλαξη ενεργού 
και ανενεργού αρχείου συνολικής επιφάνειας 800-1000τ.μ. και σε κοντινή απόσταση από 
κεντρική αρτηρία, με μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Κατόπιν αυτών, αιτείται την εξεύρεση λύσης 
για το πρόβλημα στέγασης της ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της.  

7. Στις 5-8-2019 η υπηρεσία ενημέρωσε σχετικά την Οικονομική Επιτροπή και εισηγήθηκε τη 
λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας για τη 
μίσθωση ακινήτου συνολικής επιφάνειας 800-1000τ.μ. και σε κοντινή απόσταση από κεντρική 
αρτηρία, με μέσα μαζικής συγκοινωνίας για τη στέγασή της. Η Οικονομική Επιτροπή, με την 
υπ΄αρ. 2106/2019 απόφαση ανέβαλε το θέμα προκειμένου να συνδυαστεί με λοιπές ανάλογες 
κτιριακές ανάγκες Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  ΠΕ Βορείου Τομέα (Β΄ Αθήνας).  

8. Σήμερα η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο επί της Λ. 
Μεσογείων 324, στην Αγία Παρασκευή, σύμφωνα με το από 23/12/2002 ιδιωτικό 
συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου, διάρκειας εννέα (9) ετών, με καταβαλλόμενο μηνιαίο 
μίσθωμα,  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ/Α΄/241/23-
12-2016) το ποσό των 11.500€, για το χρονικό διάστημα από 1/07/2016 και μέχρι και την 
παράδοσή του στους ιδιοκτήτες 

9. Με τα υπ΄αρ. 634568/16-10-2019 και 567070/25-9-2019 έγγραφα της Υπηρεσίας μας 
ζητήθηκαν εκ νέου στοιχεία από τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Β΄ Αθήνας προκειμένου να εξετασθεί εκ νέου από την Οικονομική Επιτροπή το θέμα της 
μίσθωσης ενός ακινήτου για τη στέγασή τους.  
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10. Με το υπ΄αρ. Φ.2.3/11456/26-9-2019 νέο έγγραφό της η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκαπίδευσης 
Β΄Αθήνας μας ενημερώνει ότι εξυπηρετεί 400 σχολικές μονάδες, 5.000 εκπαιδευτικούς, 
απασχολεί καθημερινά 40 εργαζόμενους. Ενώ με τον νέο Ν. 4547/2018 και τον νέο 
Οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας δημιουργούνται νέες δομές και νέες θέσεις με 53 
συνολικά οργανικές θέσεις και την αναγκαιότητα εξειδικευμένων επιπρόσθετων χώρων για την 
άσκηση του έργου της. Κατόπιν αυτών, αιτείται τη μεταστέγαση των υπηρεσιών της σε χώρο 
συνολικής επιφάνειας 800-1000τ.μ. και σε κοντινή απόσταση από κεντρική αρτηρία, με τα 
μέσα μαζικής συγκοινωνίας (προαστιακός, λεωφορεία, τοπική συγκοινωνία) προκειμένου να 
υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από κοινό & εκπαιδευτικούς σε σημείο που να εξυπηρετεί τις 
περιοχές Δήμων Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Αγίας Παρασκευής, Χαλανδρίου, Ηρακλείου, Νέας 
Ιωνίας, Μεταμόρφωσης, Πεντέλης, Βιλησσίων, Παπάγου – Χολαργού, Φιλοθεης – Ψυχικού, 
Λυκόβρυσης -Πεύκης.  

11. Με το υπ΄αρ. Πρωτ. Φ.2.3/18334/17-10-2019 έγγραφό της, η Δ/νση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας μας ενημερώνει ότι έχει στην αρμοδιότητά της 174 σχολικές μονάδες, 
περίπου 5.000 εκπαιδευτικούς και 37.100 μαθητές. Πέραν των υπηρεσιών  της που 
στεγάζονται στο μισθωμένο ακινήτο επί της Λ. Μεσογείων 324 στην Αγία Παρασκευή, η ομάδα 
φυσικής αγωγής της εν λόγω Δ/νσης λόγω έλλειψης χώρου φιοξενείται σε χώρο του 2ου 
ΕΠΑΛ Χαλανδρίου επί της οδού Έλλης 3.  Το κτίριο που στεγάζεται επί του παρόντος η Δ/νση 
καλύπτει 800τ.μ. ενώ η ομάδα φυσικής αγωγής φιλοξενείται σε χώρο 200 τ.μ. Κατόπιν αυτών 
και λόγω του ότι οι χώροι δεν επαρκούν, η εν λόγω Δ/νση αιτείται τη στέγασή της σε κτίριο 
τουλάχιστον 1500τ.μ. σε κεντρικό σημείο κοντά σε σταθμό μετρό, ηλεκτρικού ή προαστιακού, 
στις περιοχές αρμοδιότητας της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας.  

                                                   
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 242/1996  

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

Τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μίσθωση ενός ακινήτου συνολικής επιφάνειας  2.300τ.μ. 
έως 2.500τ.μ. για την στέγαση των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ 
Αθήνας εντός των διοικητικών ορίων της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών και την κατάρτιση νέων 
όρων διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας αρμοδίως από την Οικονομική Επιτροπή σε 
συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βορείου Τομέα.  
 
 

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

 
1. Τη μίσθωση ενός ακινήτου συνολικής επιφάνειας  2.300 τ.μ. έως 2.500 τ.μ. για την στέγαση 

των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας εντός των 
διοικητικών ορίων της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών και την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας αρμοδίως από την Οικονομική Επιτροπή σε 
συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βορείου Τομέα. 

2. Την έγκριση ετήσιας δαπάνης ποσού 270.000,00€ για τη μίσθωση του εν λόγω χώρου. 
 
 

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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