
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 52η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2206/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 4-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 941795/29-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 29-9-2022. 
 

Θέμα 46ο  
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 14-9-2022 Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 
13 του Π.Δ. 242/1996 και κήρυξη άγονης της  φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας 
με σκοπό τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του 1ου Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, 
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ)  Ανατολικής Αττικής. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) 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 συνεδρίαση 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:  
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
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2. Την υπ΄αριθ. 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 υπ΄ αριθ. 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), 864073/14-
10-2021 (ΦΕΚ 4832/Β΄/19-10-2021) και 809239/26-08-2022 (ΦΕΚ 764/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-08-
2022) όμοιες περί παράτασης θητείας των Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής μέχρι 
την 30-09-2022. 

4. Την υπ΄ αριθ. 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ 4258/Β’/20-11-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής: Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής. 

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, 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 υπ΄ αριθ. 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 του Αστικού Κώδικα περί Μίσθωσης πράγματος (ΑΚ 574 επ.). 
9. Την υπ΄αριθ.1580/2019 (ΑΔΑ:67ΦΜ7Λ7-ΨΤΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία κηρύχθηκε άγονη η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των 
υπηρεσιών του 1ου ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής βάσει της υπ΄αριθ. πρωτ, 193293/16-05-2019 
(ΑΔΑ:6Ο527Λ7-ΒΦΥ) σχετικής Διακήρυξης και αποφασίστηκε η επανάληψή της  . 

10. Την υπ΄αριθ.1973/2020 (ΑΔΑ:6Ρ4Α7Λ7-ΓΨΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία κηρύχθηκε άγονη η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των 
υπηρεσιών του 1ου ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής βάσει της υπ΄αριθ. πρωτ, 456197/08-08-2019 
(ΑΔΑ:Ω7ΕΨ7Λ7-ΚΤ3) σχετικής Διακήρυξης και αποφασίσθηκε η διενέργειά της με 
τροποποιημένους όρους σε επόμενο χρόνο. 

11. Την υπ’ αριθ. 1972/14-9-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΨΥ7Λ7-ΩΤΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
με την οποία αποφασίστηκε η μίσθωση ακινήτου και η έναρξη των σχετικών διαγωνιστικών 
διαδικασιών με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του 1ου Κέντρου Διεπιστημονικής 
Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) (πρώην ΚΕΣΥ) Ανατολικής 
Αττικής.  

12. Την υπ’ αρ. 346/22-02-2022 (ΑΔΑ: Ω3ΑΙ7Λ7-ΧΜΕ)  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι του σχεδίου Διακήρυξης για τη διενέργεια φανερής, προφορικής και 
μειοδοτικής δημοπρασίας με σκοπό τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 
Ανατολικής Αττικής. 

13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 237468/21-03-2022 (ΑΔΑ: Ω5327Λ7-ΗΤΩ) Διακήρυξη Μειοδοτικής 
Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 
Ανατολικής Αττικής και ταυτάριθμη Περίληψη αυτής. 

14. Την υπ΄αριθ. 904/03-05-2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΞΦ7Λ7-Ψ52) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία κηρύχθηκε άγονη η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 
1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατολικής Αττικής και αποφασίσθηκε η επανάληψη της μειοδοτικής 
δημοπρασίας με τους ίδιους όρους κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 18 του Π.Δ. 242/1996 και η 
έγκριση της δημοσίευσης της Περιληπτικής Διακήρυξης σε δύο (2) εφημερίδες της Αττικής. 

15. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 418259/13-05-2022 Περίληψη Διακήρυξης για την επανάληψη του 
διαγωνισμού με τους ίδιους όρους η οποία δημοσιεύτηκε σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες. 
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16. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 488563/31-05-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της  κας Ελένης Σπύρου με την 
οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον και υπέβαλε δύο φακέλους (πρωτότυπα και αντίγραφα) 
προσφοράς ακινήτου, κειμένου στο Δήμο Παλλήνης-Γέρακα.  

17. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 540864/10-06-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το οποίο διαβιβάσθηκε 
προς την Επιτροπή Καταλληλότητας (του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996) η αίτηση-εκδήλωση 
ενδιαφέροντος της κας Ελένης Σπύρου και ο φάκελος της προσφοράς του ακινήτου, όπως 
αυτή κατόπιν ελέγχου αποφανθεί για την καταλληλότητα του προσφερόμενου ακινήτου.  

18. Το από 14-09-2022 (υπ’ αρ. εισερχ. πρωτ. 935574/28-09-2022) Πρακτικό της Επιτροπής 
Καταλληλότητας – Παραλαβής – Παράδοσης Μισθωμένων Κτιρίων – Αγοράς Ακινήτων 
αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής (του αρθρ. 13 του Π.Δ. 242/1996) (επισυνάπτεται και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης), σύμφωνα με το οποίο κρίνεται ότι: 
τα μέλη της Επιτροπής, αφού μελέτησαν τα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω προσφοράς 
διαπίστωσαν πως δεν έχουν προσκομισθεί τα στοιχεία νομιμότητας(κατόψεις, τομές κλπ.) του 
προσφερόμενου ακινήτου και κυρίως πως δεν έχει προσκομισθεί σύμφωνα με το αρθρο 5 περ. 
xx, η απαιτούμενη -επί ποινή αποκλεισμού- εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Ως εκ τούτου 
αποκλείεται από τη συνέχεια του Διαγωνισμού και η επιτροπή δεν εξετάζει το φάκελο 
προσφοράς της κας Ελένης Σπύρου ως απαράδεκτο. 

 
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Α) Την έγκριση ή μη του από 14-09-2022 (υπ’ αριθμ. εισερχ. πρωτ. 935574/28-09-2022) 
Πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας – Παραλαβής – Παράδοσης Μισθωμένων Κτιρίων – 
Αγοράς Ακινήτων αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής (του αρθρ. 13 του Π.Δ. 242/1996), με τα 
οποία αυτή κρίνει απαράδεκτο το φάκελο προσφοράς της κας Ελένης Σπύρου ( υπ’ αριθμ. 
Πρωτ. 540864/10-06-2022 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  ακίνητο, επί των οδών Περικλέους 
& Κλεισθένους στο Γέρακα, για τη στέγαση του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατολικής Αττικής (σχετ. η υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 237468/21-03-2022 Διακήρυξη) και για τους λόγους που αναλυτικά διαλαμβάνει στο 
σκεπτικό της η Επιτροπή.  
 
Β) Την κήρυξη της δημοπρασίας (Α’ Φάση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) ως άγονης 
και την επανάληψη αυτής με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 237468/21-03-2022 
Διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ΠΔ 242/1996. Η Οικονομική Επιτροπή 
δύναται, επίσης, κατά την κρίση της να αποφασίσει τη διενέργεια Νέας Μειοδοτικής Δημοπρασίας 
με αλλαγή των Όρων της Διακήρυξης, τους οποίους θα καθορίσει με άλλη απόφασή της.  
 
Γ) Σε περίπτωση λήψης απόφασης για επανάληψη της δημοπρασίας, τη δημοσίευση Περιληπτικής 
Διακήρυξης σε τουλάχιστον δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες , μία των Αθηνών και μία τοπική,  
αναφέροντας τα ονόματα των εφημερίδων.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Α) Την έγκριση του από 14-09-2022 (υπ’ αριθμ. εισερχ. πρωτ. 935574/28-09-2022) Πρακτικού της 
Επιτροπής Καταλληλότητας – Παραλαβής – Παράδοσης Μισθωμένων Κτιρίων – Αγοράς Ακινήτων 
αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής (του αρθρ. 13 του Π.Δ. 242/1996), με το οποίο αυτή κρίνει 
απαράδεκτο το φάκελο προσφοράς της κας Ελένης Σπύρου ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 540864/10-06-
2022 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  ακίνητο, επί των οδών Περικλέους & Κλεισθένους στο 
Γέρακα, για τη στέγαση του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατολικής Αττικής (σχετ. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 
237468/21-03-2022 Διακήρυξη) και για τους λόγους που αναλυτικά διαλαμβάνει στο σκεπτικό της η 
Επιτροπή.  
 
Β) Την κήρυξη της δημοπρασίας (Α’ Φάση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) ως άγονης 
και την επανάληψη αυτής με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 237468/21-03-2022 
Διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ΠΔ 242/1996.  

ΑΔΑ: ΩΣΨ27Λ7-ΤΕ1



4 

Γ) Την έγκριση  δημοσίευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2, άρ. 4, ΠΔ 242/96, της  
Περιληπτικής Διακήρυξης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες, ήτοι: 1. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και 2. 
ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.  
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό με την 

εξής παρατήρηση: «Η στέγαση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 
Περιφερειών, όμως η πλειονότητα τους βρίσκονται αντιμέτωπα με την έλλειψη στέγης. Η 
περιπέτεια εξεύρεσης κατάλληλου χώρου  ξεκίνησε και για το συγκεκριμένο 1ο Κέντρο 
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) Ανατολικής 
Αττικής στις 19-02-2019 με την 466/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
μίσθωση ακινήτων που θα στέγαζαν τα νεοσύστατα τότε Κέντρα Εκπαιδευτικής 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Από τότε το μόνο που άλλαξε είναι το όνομα των 
κέντρων, χώρος για το συγκεκριμένο δεν έχει βρεθεί μετά από πέντε προσπάθειες. 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 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 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 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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