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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 33η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  1522/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-07-2022, 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. 651635 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 07-07-2022. 
 

Θέμα 1ο  
Αποδοχή παραχώρησης χρήσης χώρου σε κτήριο ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων επί της οδού 

Φιλολάου 159, άνευ ανταλλάγματος, από τη 2η Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων για τη στέγαση 

υπηρεσιών του 2ου ΚΕΔΑΣΥ Α΄ Αθήνας. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Αγγέλης Σπυρίδων 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
 
 

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, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί 
Αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-10-2010/τ.Α’), «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/α΄/ 12-6-
2018).  

4. 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.  

5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 37419/13479/11-5-2018 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».  

6. Την υπ΄αριθ. 499022/02-09-2019 (ΦΕΚ 688/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 457959/01-07-2020 (Β’ 2763) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει. 

8. 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. 

9. Την υπ΄αριθ. 4/Α.Π. 5930/15-4-1997 Ερμηνευτική εγκύκλιο για το ΠΔ 242/1996 του 
Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

10. Την υπ’ αριθ. 23612/11-01-2022 (ΦΕΚ 9/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./12-01-2022) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής: Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής. 

11. Βάσει των υπ’ αρ. 466/19-02-2019 (ΑΔΑ: 6Ζ3Μ7Λ7-ΟΣΞ) και 1470/7-6-2019 (ΑΔΑ: 
ΩΕ007Λ7-8ΡΓ) Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 
337137/01-07-2019 (ΑΔΑ 6ΖΞΚ7Λ7-ΑΘΩ) Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας 
Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του 2ου Κέντρου Εκπαίδευσης και 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Α΄ Αθήνας. 

12. Με την υπ’ αριθ. 51/14-1-2020 (ΑΔΑ: 615Ξ7Λ7-ΒΟΝ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής (α) κηρύχθηκε άγονη η μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου προς 
στέγαση του 2ου ΚΕΣΥ Α΄ Αθήνας και (β) αποφασίστηκε η μετάθεση λήψης απόφασης 
αναφορικά με την επανάληψη ή όχι της δημοπρασίας σε επόμενη συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

13. Με το υπ’ αρ. πρωτ.  Φ3/6071/5-6-2020 (Εσωτ. 389475/12-6-2020) έγγραφό της, η 
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής κρίνει 
ότι το κτήριο επί της οδού Υμηττού, αρ. 219, Αθήνα δεν καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες 
του 2ου ΚΕΣΥ Α’ Αθήνας και προτείνει τη συνέχιση και περάτωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας για την εξεύρεση νέου κατάλληλου ακινήτου καθώς και την παράταση της 
υφιστάμενης ως άνω μίσθωσης έως ότου καταστεί δυνατή η μεταφορά του 2ου ΚΕΣΥ Α’ 
Αθήνας στο νέο κτίριο.  

14. Με την υπ΄αριθ. 1265/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η ανάγκη 
επανάληψης της μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του 2ου 
ΚΕΣΥ Α΄ Αθήνας, όπως επίσης εγκρίθηκε η παράταση της από 7-2-2006 μίσθωσης του 4ου 
ορόφου, του ακινήτου επί της οδού Υμηττού 219 για διάστημα δύο (2) επιπλέον ετών ήτοι 
από 1-9-2020 έως 31-8-2022. 
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15. Με την υπ΄αριθ. 1495/05-07-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκε η 
παράταση της από 7-2-2006 μίσθωσης του 4ου ορόφου, του ακινήτου επί της οδού Υμηττού 
219 έως τις 14-06-2024. 

16. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 955/07-07-2022 έγγραφο του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας με το οποίο 
μας διαβιβάζεται η υπ΄αριθ. 277/15-06-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε : 

Α. Η δωρεάν παραχώρηση του χώρου των γραφείων στον τέταρτο όροφο του κτηρίου επί της 
οδού Φιλολάου 159, έως 30-06-2024 στο 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Β. την εξουσιοδότηση του 
Δημάρχου για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης παραχώρησης, σύμφωνα με τους κάτωθι 
όρους: 
1. Τα έξοδα επισκευών, φθορών, λειτουργικά έξοδα κλπ. Θα καλυφθούν από την Περιφέρεια 
Αττικής (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 161/2000) (ΦΕΚ 145/Τ.Α./23-06-2000) 
«Στέγαση των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ και με μίσθωση ακινήτων, καθώς και 
αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών και υπηρεσιών αυτών. 
2. Οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ θα καλυφθούν από την Περιφέρεια Αττικής. 
3. Οι διαρρυθμίσεις του χώρου θα γίνουν από τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής 
4. Υποχρεούται στην παράδοση του χώρου στο Δήμο μετά την πάροδο της παραχώρησης 
χωρίς καμία αξίωση 
5. Ο Δήμος Αθηναίων ουδεμία ευθύνη φέρει ή υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης 
αναλαμβάνει, αν ο ενδιαφερόμενος αποχωρήσει πρόωρα από τον παραχωρούμενο χώρο. 
6. Τυχόν απαγόρευση λειτουργίας του χώρου για οποιοδήποτε λόγο ύστερα από απόφαση 
δημόσιας αρχής δε δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης σε βάρος του Δήμου. 
7. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε την παραχώρηση χρήσης 
του ως άνω χώρου εάν κρίνει ότι χρειάζεται το ακίνητο για άλλο επείγοντα ανώτερο σκοπό που 
δεν μπορούσε να προβλεφθεί κατά την παραχώρηση. 
8.Το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. θα είναι υπεύθυνο για την πλήρη προστασία των μελών του και έχει 
ακέραιη την ευθύνη για την αποζημίωση από ζημιές ή βλάβες που  τυχόν προκληθούν έναντι 
οιουδήποτε, από οποιαδήποτε αιτία αναγόμενη στη σφαίρα αντικειμενικής του ευθύνης. Οφείλει 
δε να προστατεύει το χώρο από κάθε καταπάτηση. 
9. Η παράδοση-παραλαβή του χώρου θα γίνει με τη σύνταξη και την υπογραφή 
παραχωρητηρίου εγγράφου από τον Δήμαρχο ή τον νόμιμο αναπληρωτή και τον 
ενδιαφερόμενο 
 
 
 
 
 
 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω,  
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Α)Τη συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή της παραχώρησης χρήσης χώρου 70 τ.μ. 
στον τέταρτο όροφο κτηρίου ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Φιλολάου 159, το 
οποίο ευρίσκεται σε κοντινή απόσταση του κτηρίου κύριας στέγασης του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 
Α΄Αθήνας( οδός Υμηττού 219) , έως την 30-06-2024 , άνευ ανταλλάγματος, για τη στέγαση 
υπηρεσιών του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας.  
Β) Την αποδοχή  των λοιπών όρων  της παραχώρησης όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται 
ανωτέρω στο υπ΄αριθ. (16) στοιχείο της εισηγήσεώς μας και θα συμπεριληφθούν στην προς 
υπογραφή σύμβαση παραχώρησης.  
Γ) Την ματαίωση της επανάληψης της μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς 
στέγαση του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας (Απόφαση 1265/2020  της Οικονομικής Επιτροπής) , μέχρι 
τη λήξη της αρχικής κύριας συμβάσεως, ήτοι έως την 14-06-2024 σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 
1495/05-07- 2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

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

 
Α) την αποδοχή της παραχώρησης χρήσης χώρου 70 τ.μ. στον τέταρτο όροφο κτηρίου ιδιοκτησίας 
του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Φιλολάου 159, το οποίο ευρίσκεται σε κοντινή απόσταση του 
κτηρίου κύριας στέγασης του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Α΄Αθήνας( οδός Υμηττού 219) , έως την 30-06-2024 , 
άνευ ανταλλάγματος, για τη στέγαση υπηρεσιών του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας.  
Β) Την αποδοχή  των λοιπών όρων  της παραχώρησης όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται 
ανωτέρω στο υπ΄αριθ. (16) στοιχείο της εισηγήσεώς μας και θα συμπεριληφθούν στην προς 
υπογραφή σύμβαση παραχώρησης.  
Γ) Την ματαίωση της επανάληψης της μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς 
στέγαση του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας (Απόφαση 1265/2020  της Οικονομικής Επιτροπής) , μέχρι 
τη λήξη της αρχικής κύριας συμβάσεως, ήτοι έως την 14-06-2024 σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 
1495/05-07- 2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος απέχει από την 

ψηφοφορία.  
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Αγγέλης Σπυρίδων 

 
 

ΑΔΑ: 9Ρ8Η7Λ7-ΩΞΚ


		2022-07-13T14:39:13+0300
	Athens




