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 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
 

   
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. 13/2020 
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 2ο 
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 της Δ/νσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. 
 
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 ακόλουθα:  

Αθήνα,   22/01/2020 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Νικόλαος Πέππας 
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1. Με  την  υπ’ αρ. 34/11-01-2019 (ΑΔΑ: 6Τ0Ζ7Λ7-ΑΗΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκαν οι όροι του Σχεδίου Διακήρυξης για τη μίσθωση ενός  ακινήτου για 
τη στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.  

2. Με την υπ΄αρίθ. 23439/24-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΤΠΔ7Λ7-ΓΛΕ) Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας 
Μίσθωσης Ακινήτου καλούνταν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν γραπτές προσφορές μέχρι την 
14η Φεβρουαρίου 2019.     

3. Στην Υπηρεσία κατατέθηκαν  εμπρόθεσμα  η αίτηση-προσφορά της εταιρείας «EMERGY 
PRODUCTS A.E.»  και η αίτηση-προσφορά της εταιρείας  «ΕΛΝΙΚΟ Α.Ε.» οι οποίες 
διαβιβάστηκαν  με το υπ. αρίθ.πρωτ. 43717/20-02-2019 έγγραφό μας , στην αρμόδια Επιτροπή 
Καταλληλότητας του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996 προκειμένου να μεταβεί στα προσφερόμενα 
ακίνητα και να γνωμοδοτήσει για την καταλληλότητα αυτών και για το αν πληρούνται οι όροι της 
οικείας Διακήρυξης.    

4. Στις 13-06-2019 υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας το από 22-05-2019 Πρακτικό της Επιτροπής 
Καταλληλότητας του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996, σύμφωνα με το οποίο εκφράζει αρνητική 
γνώμη για τα δύο προσφερόμενα ακίνητα για τη στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Α/θμιας 
Εκπαίδευσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.   

5. Με την υπ΄αρ. 1680/2019 (ορθή επανάληψη) Απόφασή της (Ω1ΘΚ7Λ7-ΧΝΣ)  η Οικονομική 
Επιτροπή αποφάσισε: 1) Την έγκριση του από 22-05-2019 Πρακτικού της Επιτροπής 
Καταλληλότητας του άρθρου 13 του Π.Δ.242/1996 σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή εκφράζει 
αρνητική γνώμη για τα δύο προσφερόμενα ακίνητα των εταιριών  «EMERGY PRODUCTS A.E.» 
και «ΕΛΝΙΚΟ Α.Ε.»   για τη στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής  2) Την κοινοποίηση του από 22-05-2019 Πρακτικού της Επιτροπής 
Καταλληλότητας του άρθρου 13 του Π.Δ.242/1996 στις εταιρείες  «EMERGY PRODUCTS A.E.» 
και «ΕΛΝΙΚΟ Α.Ε.»  ιδιοκτήτριες των προσφερόμενων ακινήτων  για τη στέγαση των υπηρεσιών 
της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και 3) Την επαναπροκήρυξη του 
Διαγωνισμού με τους ίδιους  όρους.  

6. Με την από 19-7-2019 Επιστολή τους οι υπάλληλοι της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Αττικής ζητούν να επανεξεταστεί η ως άνω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως 
προς την καταλληλότητα των δύο προσφερόμενων κτιρίων.   

7. Με την υπ΄αρ. 1927/2019 Απόφασή της (Ω1ΘΚ7Λ7-ΧΝΣ)  η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε:  1) 
Την μη επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού. 2) Την επανεξέταση από την Επιτροπή 
Καταλληλότητας του άρθρου 13 του Π.Δ.242/1996 των δύο προσφορών  των εταιριών  «EMERGY 
PRODUCTS A.E.» και «ΕΛΝΙΚΟ Α.Ε.» για τη στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Α/θμιας 
Εκπαίδευσης  Ανατολικής Αττικής λόγω του κατεπείγοντος εξεύρεσης  ακινήτου και βάσει της από 
19-07-2019 επιστολής των υπαλλήλων της.  

8. Με το υπ΄αρίθ. Πρωτ. 450987/06-08-2019 έγγραφό μας αποστείλαμε στην Ενιαία Επιτροπή 
Καταλληλότητας τις ανωτέρω αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής και επαναδιαβιβάσαμε τους 
φακέλους των δύο προσφορών των εταιριών «EMERGY PRODUCTS A.E.» και «ΕΛΝΙΚΟ Α.Ε.» 
προς επανεξέταση.  

9. Με το υπ΄αριθ. Πρωτ. 18+17+16/28-08-2019 έγγραφό της η Ενιαία Επιτροπή για την 
Καταλληλότητα-Παραλαβή-Παράδοση μισθωμένων κτιρίων, μας επέστρεψε χωρίς να έχει προβεί 
στην επανεξέτασή τους, τους δύο (2) φακέλους προσφορών, λόγω λήξης της θητείας της. 

10. Με το υπ΄αρίθ. Πρωτ. 587781/01-10-2019 έγγραφό μας επαναδιαβιβάσαμε  εκ νέου  στη 
νεοσύστατη Ενιαία Επιτροπή Καταλληλότητας (Υπ΄αριθ.224/2019 Απόφαση Π.Σ. ΑΔΑ:ΨΟΝΙ7Λ7-
2ΘΑ) τους φακέλους των  δύο προσφορών  των εταιριών  «EMERGY PRODUCTS A.E.» και 
«ΕΛΝΙΚΟ Α.Ε.» προς επανεξέταση. 

11. Στις 19-12-2019 υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας το από 19-12-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Καταλληλότητας του άρθρου 13 του Π.Δ.242/1996, σύμφωνα με το οποίο: « … Η Επιτροπή 
Καταλληλότητας θεωρεί ότι: 1) Η προσφορά της διαγωνιζόμενης εταιρείας “EMERGY PRODUCTS 
A.E.” 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. 2)Με βάση τις κατευθύνσεις του Νέου 
Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), ο προσφερόμενος από την εταιρεία “ELNIKO A.E.” χώρος δεν 
είναι κατάλληλος για χρήση γραφείων και μάλιστα Δημόσιας Υπηρεσίας, λόγω χαμηλού ύψους. 
Επομένως η προσφορά της απορρίπτεται.» 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
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1) Τη συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 19/12/2019 Πρακτικού της 
Επιτροπής Καταλληλότητας (του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996), για τη στέγαση της Δ/νσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 
σύμφωνα με το οποίο: 1) Η προσφορά της διαγωνιζόμενης εταιρείας “EMERGY PRODUCTS A.E.” 
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. 2)Με βάση τις κατευθύνσεις του 
Νέου Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), ο προσφερόμενος από την εταιρεία “ELNIKO A.E.” χώρος 
δεν είναι κατάλληλος για χρήση γραφείων και μάλιστα Δημόσιας Υπηρεσίας, λόγω χαμηλού ύψους. 
Επομένως η προσφορά της απορρίπτεται.» 

2) Την κοινοποίηση του από 19-12-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας του άρθρου 13 
του Π.Δ.242/1996 στις εταιρείες  «EMERGY PRODUCTS A.E.» και «ΕΛΝΙΚΟ Α.Ε.»  ιδιοκτήτριες 
των προσφερόμενων ακινήτων   

3) Τον ορισμό ημέρας και ώρας διενέργειας της διαπραγμάτευσης με την προσφέρουσα εταιρεία  
“EMERGY PRODUCTS  A.E.” ιδιοκτήτρια του ακινήτου, υπό την προϋπόθεση έγκρισης του ως 
άνω Πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή και έγγραφης αποδοχής των όρων αυτού από την 
ιδιοκτήτρια εταιρεία στην οποία θα κοινοποιηθεί.   

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1) Την έγκριση του από 19/12/2019 Πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας (του άρθρου 13 του 

Π.Δ. 242/1996), για τη στέγαση της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, 
ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σύμφωνα με το οποίο: 1) Η προσφορά της 
διαγωνιζόμενης εταιρείας “EMERGY PRODUCTS A.E.” 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. 2)Με βάση τις κατευθύνσεις του Νέου Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), ο 
προσφερόμενος από την εταιρεία “ELNIKO A.E.” χώρος δεν είναι κατάλληλος για χρήση γραφείων 
και μάλιστα Δημόσιας Υπηρεσίας, λόγω χαμηλού ύψους. Επομένως η προσφορά της 
απορρίπτεται. 

2) Την κοινοποίηση του από 19-12-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας του άρθρου 13 
του Π.Δ.242/1996 στις εταιρείες  «EMERGY PRODUCTS A.E.» και «ΕΛΝΙΚΟ Α.Ε.»  ιδιοκτήτριες 
των προσφερόμενων ακινήτων.   

3) Ορίζει τη διενέργεια της διαπραγμάτευσης  με την εταιρεία  “EMERGY PRODUCTS A.E.” 
ιδιοκτήτρια του προσφερόμενου ακινήτου σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 
21/01/2020, υπό την προϋπόθεση έγγραφης εκ μέρους της,  αποδοχής των όρων (παρατηρήσεις), 
του ως άνω Πρακτικού.   

 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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