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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 31η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1408/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 520761/24-06-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 24-06-2021. 
 

Θέμα 41ο  
Αποδοχή παραχώρησης χρήσης αιθουσών, άνευ ανταλλάγματος, από το 5ο ΓΕΛ και το 6ο 
Γυμνάσιο Αχαρνών, για τη στέγαση του 2ου ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής  
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Μουρτζανού 
(Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών) η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για τα εξής: 
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Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω:  
- Τις διατάξεις της με αριθμό 37419/13479/08-05-18 Απόφασης του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β’ 1661/11-05-2018) «‘Έγκριση της 121/2018 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 161/2000 «Μεταβίβαση στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων, 
τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση» 
(ΦΕΚ 145/Α΄/23-06-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

- Τις διατάξεις του Ν. 4547/12-06-2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-20018) περί «Αναδιοργάνωσης των 
δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
άρθρο 6 «Ίδρυση Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)». 

- Την με αρ. πρωτ. 193358/16-5-2019 (ΑΔΑ: 7ΧΩΛ7Λ7-ΩΚΔ) Διακήρυξη Μειοδοτικής 
Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του 2ου ΚΕΣΥ Ανατολικής 
Αττικής, με την οποία εκλήθησαν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν γραπτές προσφορές εντός 
της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας και μέχρι την 6-6-2019. Για τον ανωτέρω 
διαγωνισμό κατατέθηκε εμπρόθεσμα μία Αίτηση – Προσφορά, η οποία διαβιβάστηκε στην 
Ενιαία Επιτροπή για την Καταλληλότητα - Παραλαβή - Παράδοση μισθωμένων κτιρίων - 
Αγορά Ακινήτων αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, με το αρ. πρωτ. 263484/7-6-2019 
έγγραφό μας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την καταλληλότητα του προσφερομένου 
ακινήτου, καθώς και εάν η προσφορά πληροί τους όρους της οικείας διακήρυξης. 

- Την υπ’ αρ. 600/2020 (ΑΔΑ: ΨΞΘΒ7Λ7-ΥΓ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία αποφασίστηκε: 1) η κήρυξη άγονης της μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου 
για τη στέγαση των Υπηρεσιών του 2ου ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής λόγω του ότι δεν κατέστη 
δυνατή για λόγους υγείας η παρουσία των συνδιοκτητών στη διενέργεια διαπραγμάτευσης και 
2) η επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους. 

- Την με αρ. πρωτ 552058/29-07-2020 Διακήρυξη Μειοδοτικής Επαναληπτικής Δημοπρασίας 
Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ: 
9ΒΙΤ7Λ7-0ΒΥ), καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης και μέχρι την 20η Αυγούστου 2020, 
αλλά δεν κατατέθηκε καμία γραπτή προσφορά 

- Την υπ’ αρ. 1788/2020 (ΑΔΑ: 60Ω97Λ7-1Ξ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία α) κηρύχθηκε άγονη η επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση 
των Υπηρεσιών του 2ου ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής διότι δεν κατατέθηκε καμία γραπτή 
προσφορά και β) αποφασίστηκε η διενέργεια νέας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης 
ακινήτου με τροποποιημένους όρους.  

- Την υπ’ αρ. 3154/2019 (ΑΔΑ: Ω1ΑΟ7Λ7-85Ω) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία έγινε η αποδοχή α) της παραχώρησης χρήσης τριών (3) αιθουσών του δευτέρου 
ορόφου του 5ου ΓΕΛ και δύο (2) μικρών αιθουσών - γραφείων του πρώτου και δευτέρου 
ορόφου του 6ου Γυμνασίου Αχαρνών, άνευ ανταλλάγματος, για τη στέγαση των Υπηρεσιών 
του 2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ανατολικής 
Αττικής και β) της κάλυψης από την Περιφέρεια Αττικής, των πάγιων λειτουργικών δαπανών 
των στεγαζόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με το ΠΔ. 161/2000 και βάσει του άρθρου 283 παρ. 
3 του Ν. 3852/2010. 

- Το με αρ. πρωτ. 131/14-6-2021 έγγραφο της Προϊσταμένης του 2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής 
και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε 
η με αρ. 36/26-5-2021 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Αχαρνών, με την οποία εγκρίθηκε η παραχώρηση αιθουσών από το 5ο ΓΕΛ και 6ο 
Γυμνάσιο Αχαρνών προς το 2ο ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής και συγκεκριμένα από το 5ο ΓΕΛ 
Αχαρνών: 

Τριών (3) κανονικών αιθουσών του 2ου ορόφου διαστάσεων έκαστης 7μ x 7μ (αίθουσα Α, 
αίθουσα Β και αίθουσα «Υπερώον»), μιας (1) μικρής αίθουσας (αίθουσα νηπιαγωγείου) του 1ου 
ορόφου διαστάσεων 3,50μ x 3μ, της αίθουσας συλλόγου γονέων διαστάσεων 3,50μ x 3μ και 
της αίθουσας «Μελετήριο» διαστάσεων 3,20μ x 5,50μ, δύο (2) τουαλετών (wc) 1ου και 2ου 
ορόφου καθώς και η χρήση κοινόχρηστων χώρων. 
Από το 6ο Γυμνάσιο Αχαρνών: 
Δυο (2) μικρών αιθουσών διαστάσεων 3,50μ x 3μ η κάθε μία καθώς και η χρήση κοινόχρηστων 
χώρων. 
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- Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία στέγασης του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. 
Ανατολικής Αττικής σε μισθωμένο από την Περιφέρεια Αττικής ακίνητο 
 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

 
Τη συζήτηση και λήψη απόφασης για: 
α) Την αποδοχή παραχώρησης χρήσης χώρων τριών (3) κανονικών αιθουσών του 2ου ορόφου 
διαστάσεων έκαστης 7μ x 7μ (αίθουσα Α, αίθουσα Β και αίθουσα «Υπερώον»), μιας (1) μικρής 
αίθουσας (αίθουσα νηπιαγωγείου) του 1ου ορόφου διαστάσεων 3,50μ x 3μ, της αίθουσας συλλόγου 
γονέων διαστάσεων 3,50μ x 3μ και της αίθουσας «Μελετήριο» διαστάσεων 3,20μ x 5,50μ, δύο (2) 
τουαλετών (wc) 1ου και 2ου ορόφου καθώς και η χρήση κοινόχρηστων χώρων του 5ου ΓΕΛ 
Αχαρνών. Επίσης δυο (2) μικρών αιθουσών διαστάσεων 3,50μ x 3μ η κάθε μία καθώς και η χρήση 
κοινόχρηστων χώρων του 6ου Γυμνάσιου Αχαρνών, άνευ ανταλλάγματος, για τη στέγαση των 
Υπηρεσιών του 2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)  
Ανατολικής Αττικής και  
 
β) Την αποδοχή της κάλυψης των πάγιων λειτουργικών δαπανών των στεγαζόμενων υπηρεσιών, 
σύμφωνα με το ΠΔ. 161/2000 και βάσει του άρθρου 283 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.   
 
 

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

 
α) Την αποδοχή παραχώρησης χρήσης χώρων τριών (3) κανονικών αιθουσών του 2ου ορόφου 
διαστάσεων έκαστης 7μ x 7μ (αίθουσα Α, αίθουσα Β και αίθουσα «Υπερώον»), μιας (1) μικρής 
αίθουσας (αίθουσα νηπιαγωγείου) του 1ου ορόφου διαστάσεων 3,50μ x 3μ, της αίθουσας συλλόγου 
γονέων διαστάσεων 3,50μ x 3μ και της αίθουσας «Μελετήριο» διαστάσεων 3,20μ x 5,50μ, δύο (2) 
τουαλετών (wc) 1ου και 2ου ορόφου καθώς και η χρήση κοινόχρηστων χώρων του 5ου ΓΕΛ 
Αχαρνών. Επίσης δυο (2) μικρών αιθουσών διαστάσεων 3,50μ x 3μ η κάθε μία καθώς και η χρήση 
κοινόχρηστων χώρων του 6ου Γυμνάσιου Αχαρνών, άνευ ανταλλάγματος, για τη στέγαση των 
Υπηρεσιών του 2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)  
Ανατολικής Αττικής και  
 
β) Την αποδοχή της κάλυψης των πάγιων λειτουργικών δαπανών των στεγαζόμενων υπηρεσιών, 
σύμφωνα με το ΠΔ. 161/2000 και βάσει του άρθρου 283 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.   
       
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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