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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 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 16/2020 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-01-2020, ημέρα Τετάρτη 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. 6821 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του Προέδρου της, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 03-01-2020. 
 

Θέμα 5ο 
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 19/12/2019 Πρακτικού της Ενιαίας 
Επιτροπής Καταλληλότητας του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996, για τη στέγαση του 2ου ΚΕΣΥ 
Γ΄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  
 Αδαμόπουλου Γεωργία  
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα  
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Το αναπληρωματικό μέλος: 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το (1) ένα, έχει αντικατασταθεί από αναπληρωματικό 
μέλος.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 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. Βάσει της υπ’ αρ. 1158/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, δημοσιεύθηκε η με αρ. 
πρωτ. 193450/16-05-2019 (ΑΔΑ: 63ΣΔ7Λ7-ΡΑΝ) Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για 
την στέγαση των Υπηρεσιών του 2ου Κέντρου Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
(Κ.Ε.Σ.Υ.) Γ΄Αθήνας. Μέχρι και την 5η Ιουνίου 2019, οπότε και έληγε η προθεσμία υποβολής 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν κατατέθηκε στην υπηρεσία μας καμιά γραπτή προσφορά.  

2. Με την υπ΄αριθ. 1582/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την 1835/2019 
συμπληρωματική αυτής, αποφασίσθηκε: α) η κήρυξη άγονης της μειοδοτικής δημοπρασίας 
μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του 2ου ΚΕΣΥ Γ΄Αθήνας (διακήρυξη με αρ. 
πρωτ. 193450/16-05-2019) λόγω του ότι δεν κατατέθηκε καμία γραπτή προσφορά, β) η 
επανάληψη της μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών 
του 2ου ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του Π.Δ. 242/1996 και γ) η δημοσίευση 
περίληψης διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των 
υπηρεσιών του 2ου ΚΕΣΥ Γ΄Αθήνας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες.  

3. Κατόπιν αυτών, δημοσιεύθηκε η με αρ. πρωτ.456231/08-08-2019  (με ΑΔΑ: Ω4ΞΧ7Λ7-ΒΑΡ) 
Διακήρυξη Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των 
υπηρεσιών του 2ου ΚΕΣΥ Γ΄Αθήνας, καλώντας του ενδιαφερόμενους να καταθέσουν γραπτές 
προσφορές εντός της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας και μέχρι την Πέμπτη 29-08-
2019.  

4. Για τον ανωτέρω διαγωνισμό κατατέθηκε εμπρόθεσμα η Αίτηση – Προσφορά της κας Αννα- 
Μαρίας Λιόση.  

5. Με την υπ΄αρ. 224/2019 (ΑΔΑ:ΨΟΝΙ7Λ7-2ΘΑ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
συγκροτήθηκε η νέα ενιαία επιτροπή για την Καταλληλότητα – Παραλαβή – παράδοση 
μισθωμένων κτιρίων – Αγοράς Ακινήτων αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 13 του 
Π.Δ. 242/1996- ΦΕΚ Α΄179/07.08.1996).               

6. Με το υπ΄αρ. πρωτ. 582707/30-09-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας αποστείλαμε την ως άνω 
προσφορά στην νέα Επιτροπή Καταλληλότητας , προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά.        

7. Με το υπ΄αρ. 3/23-12-2019 έγγραφό της η Επιτροπή Καταλληλότητας μας διαβίβασε το από 
19-12-2019 Πρακτικό σύμφωνα με το οποίο: «μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή 
Καταλληλότητας θεωρεί ότι η προσφορά της διαγωνιζόμενης Κας ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΣΗ, 
καλύπτει τους όρους των άρθρων 1,2 και 4 της διακήρυξης και ως εκ τούτου το προσφερόμενο 
κτίριο είναι κατάλληλο, εφόσον πραγματοποιηθούν τα διαλαμβανόμενα στις ως άνω 
παρατηρήσεις. Επομένως η προσφορά της γίνεται αποδεκτή».   Οι παρατηρήσεις της 
Επιτροπής είναι οι εξής: «1) Απαιτούνται εσωτερικές διαρρυθμίσεις σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στη διακήρυξη, 2) Παρατηρήθηκε συσσώρευση υγρασίας (μούχλα) στην 
οροφή. Απαιτείται επισκευή της μόνωσης στο δώμα, 3) Δεν υπάρχει σύστημα θέρμανσης – 
ψύξης. Θα πρέπει να εγκατασταθεί νέο κεντρικό σύστημα, 4) Υπάρχουν 2 WC  τα οποία 
χρήζουν ανακαίνισης. Επίσης απαιτείται να διαμορφωθούν άλλα 2 εκ των οποίων το ένα να 
είναι ΑΜΕΑ, καθώς και ένα κουζινάκι.»  

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:  
Α. Την έγκριση ή μη του από 19/12/2019 Πρακτικού της Ενιαίας Επιτροπής Καταλληλότητας του 
άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και αφορά 
το προσφερόμενο, από την κα Άννα- Μαρία Λιόση,  ακίνητο επί της οδού Μενελάου 103 & Θέτιδος, 
Νέα Λιόσια- Δήμος Ιλίου,  για τη στέγαση του 2ου ΚΕΣΥ  Γ΄Αθήνας.  
 
 
Β. Τον ορισμό ημέρας και ώρας διενέργειας της διαπραγμάτευσης με την ιδιοκτήτρια του ακινήτου, 
υπό την προϋπόθεση έγκρισης του ως άνω Πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή και 
έγγραφης αποδοχής των όρων αυτού από την ιδιοκτήτρια στην οποία θα κοινοποιηθεί.  
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 
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Α. Την έγκριση του από 19/12/2019 Πρακτικού της Ενιαίας Επιτροπής Καταλληλότητας του 
άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και αφορά 
το προσφερόμενο, από την κα Άννα- Μαρία Λιόση,  ακίνητο επί της οδού Μενελάου 103 & Θέτιδος, 
Νέα Λιόσια- Δήμος Ιλίου,  για τη στέγαση του 2ου ΚΕΣΥ  Γ΄Αθήνας.  
 
Β. Τη διενέργεια διαπραγμάτευσης με την ιδιοκτήτρια του ακινήτου κα Άννα- Μαρία Λιόση, σε 
επόμενη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04/02/2020 και ώρα 12:00π.μ.  υπό την 
προϋπόθεση της έγγραφης αποδοχής των όρων του ως άνω Πρακτικού αυτού από την ιδιοκτήτρια 
στην οποία θα κοινοποιηθεί.  
 
 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.Αλεξανδράτος Χαράλαμπος δηλώνει λευκό με 

τη σημείωση ότι: 
 «Ψηφίζω λευκό για τους παρακάτω λόγους: Το  2ο ΚΕΣΥ Γ΄Αθήνας σήμερα στεγάζεται 
προσωρινά στο κενό πλέον, πρώην Ειδικό Σχολείο Ιλίου (προσωρινά βέβαια χωρίς να έχουν γίνει 
οι απαραίτητες υποδομές).  
Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου έχει μετακομίσει σε άλλο καινούργιο κτήριο. Πιστεύω ότι εάν 
παραχωρηθεί η άλλη πτέρυγα του υπάρχοντος κενού κτιρίου από το Δήμο Ιλίου στο 2ο ΚΕΣΥ, 
γιατί έχει παραχωρηθεί μόνο η μία πτέρυγα  και γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις και υποδομές 
στο κτίριο, τότε μπορεί να στεγαστεί το 2ο ΚΕΣΥ Γ΄Αθήνας στον υπάρχοντα χώρο. Με αυτό 
επιτυγχάνεται:  

- Οικονομία για την Περιφέρεια, αφού δεν θα ξοδεύει χρήματα για ενοίκιο και θα μπορεί να τα 
διαθέσει σε άλλες ανάγκες και ειδικότερα της εκπαίδευσης. 

-  Άπλετοι χώροι για την υπηρεσία και προπάντων η ισόγειοι.  
- Εύκολη πρόσβαση ευρίσκεται σε κεντρικό δρόμο  
- Άνετοι χώροι στάθμευσης τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους επισκέπτες.  

Ο Δήμος Περιστερίου εφαρμόζοντας την παραπάνω τακτική, παραχώρησε σχολικό κτίριο και 
στεγάστηκε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’Αθήνας (δηλαδή η Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δυτικού Τομέα) 
Θα ήταν ευχής έργο κατά τη γνώμη μου, οι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας να 
στεγάζονται σε κενά σχολικά κτήρια, (οποία βέβαια πληρούν τις προϋποθέσεις και αφού πρώτα 
γίνουν οι κατάλληλες βελτίωσεις). 
 Με τον τρόπο αυτό θα εξοικονομούσε η Περιφέρεια Αττικής πολλά χρήματα από τα ενοίκια που 
αναγκάζεται να καταβάλει σήμερα και σίγουρα θα ήταν καλύτερες οι υποδομές και οι διευκολύνσεις 
προς τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες. 
Σε λίγο, δυστυχώς λόγω της υπογεννητικότητας, κάποια σχολεία θα συμπτυχθούν και θα 
υπάρξουν κάποια κενά σχολικά κτήρια σε αρκετούς Δήμους. Άλλωστε έχουμε ως παράδειγμα το 
Δήμο Περιστερίου». 
 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος, Μεθυμάκη Άννα και 

Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνουν λευκό. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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