
 

 1 

   
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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  70/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 18-1-2022, 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: 32191/13-1-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 13-1-2022. 
 

Θέμα 68ο  
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου/-ων προς κάλυψη των στεγαστικών 
αναγκών των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και του 1ου 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
 Κουρή Μαρία 
 Βερελή Βασιλική 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Βλάχου Γεωργία 
 Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

 
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 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 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: 
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
2. Την με αριθμό 37419/13479/11-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση – επικαιροποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11-5-2018).  
3. Την με αριθμό 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ 688/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./3-9-2019) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής: Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων σε συνδυασμό με τις υπ’ αριθμ. 624277/31-8-2020 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 699/1-9-2020), 1002357/28-12-2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 1077/29-12-2020), 526516/26-6-
2021 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 494/28-6-2021), 625207/26-7-2021 (ΦΕΚ/Β/3353/26-7-2021) και 864073/14-10-
2021 (ΦΕΚ 4832/Β΄/19-10-2021) όμοιες περί παράτασης θητείας των Αντιπεριφερειαρχών της 
Περιφέρειας Αττικής μέχρι την 31η-08-2022. 
4. Την με αριθμό 457959/1-7-2020 (Β’ 2763) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής: «Ανάθεση 
και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει. 
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 (ΦΕΚ 179/1996 τεύχος Α’): 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 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν μετά την 
αντικατάστασή τους με το άρθρο 40, παρ. 2 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α, 197/12-10-2020) και την 
περαιτέρω συμπλήρωσή τους με το άρθρο 38 του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α, 62/17-4-2021).  
6. Την με αριθμό 4/Α.Π. 5930/15-4-1997 Ερμηνευτική εγκύκλιο για το ΠΔ 242/1996 του 
Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 
7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
8. Τις διατάξεις της παρ. 1, άρ. 11, Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α’/3-8-2021) σύμφωνα με τις 
οποίες: Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που ιδρύθηκαν με 
την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) μετονομάζονται σε Κέντρα Διεπιστημονικής 
Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.). 
9. Την υπ’ αριθ. 2174/21-8-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
αποφασίστηκε η μίσθωση νέου ακινήτου επιφάνειας 500-600τ.μ. περίπου για τη στέγαση των 
Υπηρεσιών 1ου Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής & Υποστήριξης 
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) (πρώην ΚΕΣΥ) Πειραιά, προϋπολογιζόμενης συνολικής ετήσιας δαπάνης 44.000€. 
10. Την υπ’ αριθ. 2281/29-8-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
αποφασίστηκε η ματαίωση του διαγωνισμού (υπ’ αρ. πρωτ. 36910/21-02-2017 Διακήρυξη 
Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου (ΑΔΑ: 73987Λ7-ΤΧΟ) για την στέγαση των 
Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Π.Ε. Πειραιά) και την επανάληψή του.  
11. Το από 24-10-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών με το οποίο 
ζητείται να προβεί η Υπηρεσία μας, στις απαιτούμενες ενέργειες για την δυνατότητα μίσθωσης ενός 
ακινήτου για τη στέγαση όλων των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Πειραιά συμπεριλαμβανομένου και 
του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά 
12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 73759/Α2/22-6-2021 (ΑΔΑ: Ω37Λ46ΜΤΛΗ-ΜΧΝ) Απόφαση έγκρισης 
κτηριολογικού προγράμματος γραφειακών χώρων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πειραιά της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. 
13. Την υπ’ αρ. πρωτ. 78991/Α2/2-7-2021 (ΑΔΑ: 995146ΜΤΛΗ-ΩΓΦ) Απόφαση έγκρισης 
κτηριολογικού προγράμματος γραφειακών χώρων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πειραιά της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. 
14. Την υπ’ αρ. πρωτ. 79561/Α2/2-7-2021 (ΑΔΑ: Ρ0ΤΕ46ΜΤΛΗ-ΦΜΡ) Απόφαση έγκρισης 
κτηριολογικού προγράμματος γραφειακών χώρων του 1ου Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης 
Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) (πρώην ΚΕΣΥ) Πειραιά της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. 
15. Το με αριθμό πρωτ. 815224/1-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Προγραμματισμού και Υποδομών Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων, με το οποίο 
απεστάλησαν προς την υπηρεσία μας Τεχνικές Προδιαγραφές ακινήτου/-ων, προκειμένου να 
εκκινήσουν οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες (φανερή μειοδοτική δημοπρασία) για την 
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εξεύρεση χώρων και τη σύναψη νέας μισθωτικής σύμβασης προς στέγαση των Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και του 1ου Κέντρου Διεπιστημονικής 
Αξιολόγησης Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Πειραιά. 
 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
1. Τη μίσθωση ακινήτου/-ων συνολικής επιφανείας 3.750 τ.μ. στην περίπτωση ενός κτηρίου 
προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πειραιά και του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα 
Πειραιά, ή στην περίπτωση ξεχωριστού κτηρίου για κάθε υπηρεσία ως κάτωθι:  

- 600τ.μ. για κτήριο προς στέγαση του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά 
- 1450τ.μ. για κτήριο προς στέγαση των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά 
- 1750τ.μ. για κτήριο προς στέγαση των Υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, 

κατόπιν διενέργειας φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας κατά τις διατάξεις του ΠΔ 242/1996.  
2. Τον καθορισμό της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (σε €) για την καταβολή μισθωμάτων 
του/των υπό μίσθωση ακινήτου/-ων στη διάρκεια ενός (1) έτους, προκειμένου να υποβληθεί 
σχετικό αίτημα δέσμευσης πίστωσης.  
 

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

 
1. Τη μίσθωση ακινήτου/-ων συνολικής επιφανείας 4.000 τ.μ. στην περίπτωση ενός κτηρίου προς 

κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πειραιά και του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά που εδρεύουν στην Περιφερειακή 
Ενότητα Πειραιά, ή στην περίπτωση ξεχωριστού κτηρίου για κάθε υπηρεσία ως κάτωθι:  
- 600 τ.μ. για κτήριο προς στέγαση του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά 
- 1.450 τ.μ. για κτήριο προς στέγαση των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά 
- 1.750 τ.μ. για κτήριο προς στέγαση των Υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, 
κατόπιν διενέργειας φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας κατά τις διατάξεις του ΠΔ 242/1996.  

2. H προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την καταβολή μισθωμάτων του/των υπό μίσθωση ακινήτου/-
ων στην διάρκεια ενός (1) έτους καθορίζεται στο ύψος των 720.000 € (4.000 τ.μ. x 15 €/τ.μ. x 
12 μήνες).   

 
 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη  
απέχουν από την ψηφοφορία. 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος υπερψηφίζει την ως 
άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Ειδικά για τη στέγαση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ που ανήκει 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Περιφερειών, έχουμε τονίσει και προγενέστερα οτι η 
πλειονότητα τους βρίσκονται αντιμέτωπα με την έλλειψη στέγης. Μεγάλη είναι φυσικά η 
απόγνωση των γονιών με παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία που 
βλέπουν να χάνεται πολύτιμος χρόνος περιμένοντας να γίνει η αξιολόγηση των αναγκών 
των παιδιών τους. Ο μέσος χρόνος αναμονής για την αξιολόγηση ειδικά τώρα την περιόδο 
της πανδημίας ξεπερνά τα δύο χρόνια, ενώ αυξάνεται δραματικά για τα παιδιά που ο 
φάκελός τους κατατέθηκε στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, δεν αξιολογήθηκαν και στο 
μεταξύ προχώρησαν στην επόμενη βαθμίδα (δευτεροβάθμια). Η έλλειψη ενιαίου ξεχωριστού 
χώρου για τη δομή αυτή, επιτείνει δραματικά το χρόνο αναμονής των αξιολογήσεων των 
αιτήσεων. Καθιστά δυσλειτουργική την υπηρεσία στην οργάνωση και στη διαχείριση των 
υποθέσεων. Χάνεται η απαιτούμενη σε αυτές τις περιπτώσεις διακριτικότητα και 
εμπιστευτικότητα, αφού οι εξεταζόμενοι προσέρχονται σε σχολεία εν ώρα λειτουργίας. Λόγω 
της παντελούς έλλειψης διακριτικότητας, συγκεκριμένες περιπτώσεις παιδιών και 
γονέων αρνούνται να προσέλθουν προς αξιολόγηση φοβούμενοι την έκθεση. Προκαλεί 
επίσης πολλές δυσλειτουργίες και στα ίδια τα σχολεία που φιλοξενούν τη δομή. Είναι 
ευθύνη της Περιφέρειας να βρεθεί μόνιμος χώρος για κάθε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ γιατί οτιδήποτε 
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άλλο είναι ημίμετρο και υποβαθμίζει ακόμα πιο πολύ τις ήδη υποβαθμισμένες υπηρεσίες 
που παρέχονται» 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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