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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 41η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1815/2022 

Στην Αθήνα, σήμερα 23-8-2022, 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: 793680/18-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε 
νόμιμα στα μέλη της στις 18-8-2022. 
 

Θέμα 14ο  
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου προς κάλυψη των στεγαστικών αναγκών 
του 2 ου Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) Δ’ 
Αθήνας. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Βερελή Βασιλική 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα επτά (7) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση 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: 

 

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 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».  

4. Την με αριθμό 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. 

5. Την με αρ. 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. 

6. 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. 

7. Την με αριθμό 4/Α.Π. 5930/15-4-1997 Ερμηνευτική εγκύκλιο για το ΠΔ 242/1996 του 
Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

8. 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. 

9. 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.). 

10. Την υπ’ αριθμ. 1267/2020 (ΑΔΑ: ΩΥ8Υ7Λ7-ΑΚΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την 
οποία αποφασίστηκε ο τερματισμός της διαγωνιστικής διαδικασίας (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
πρωτ. 193485/16-5-2019 και ΑΔΑ: ΨΨ837Λ7-1ΒΩ Διακήρυξη) για την εξεύρεση και μίσθωση 
ακινήτου προς στέγαση των Υπηρεσιών του 2ου Κέντρου Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) Δ’ Αθήνας και την αποδοχή της πρότασης του Δημάρχου Αλίμου για τη 
στέγαση του 2ου Κέντρου Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) Δ’ Αθήνας 
στο χώρο του ΕΠΑΛ Αλίμου ή σε τυχόν άλλο σχολικό κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου Αλίμου, 
κατόπιν σχετικής -«Περί παραχώρησης ακινήτου προς την Περιφέρεια Αττικής με σκοπό τη 
στέγαση του ανωτέρω Φορέα»- απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου με εκτέλεση (από 
το Δήμο) των απαιτούμενων εργασιών-παρεμβάσεων για την αναβάθμιση και την ενίσχυση της 
λειτουργικότητας του παραχωρούμενου χώρου. 

11. Την υπ’ αριθ. 2106/2020 (ΑΔΑ: ΨΟΦΞ7Λ7-ΥΕΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την 
οποία αποφασίστηκε η αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης από τον Δήμο Αλίμου μίας (1) 
αίθουσας του 2ου Γυμνασίου Αλίμου (επί της οδού Αμμοχώστου 38) για τις αξιολογήσεις που 
πραγματοποιεί το ΚΕΣΥ, στο 2ο ΚΕΣΥ Δ’ Αθήνας για το Σχολικό έτος 2020-2021 βάσει της υπ’ 
αρ. 168/2020 απόφασης (ΑΔΑ: 6ΜΦΩΩΨΒ-Σ9Υ) του Δημοτικού Συμβουλίου και τις 
επισημάνσεις που αναφέρονται σε αυτήν και κατ’ επέκταση στην Περιφέρεια Αττικής ως 
αρμόδια για τη στέγαση των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ καθώς και αντιμετώπιση 
των λειτουργικών δαπανών αυτών (σ’υμφωνα με το Π.Δ. 161/2000 ΦΕΚ 145/Α’/23-6-2000). 

12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 868377/10-11-2020 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νότιου Τομέα 
Αθηνών, με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας το υπ’ αριθ. πρωτ. 524/3-11-2020 
έγγραφο του 2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Δ’ Αθήνας, 
από το οποίο προκύπτει απόκλιση σε σχέση με τις ενέργειες που έπρεπε να έχουν γίνει 
αναφορικά με την αναβάθμιση και προσβασιμότητα του χώρου του 2ου ΚΕΣΥ, καθώς και την 
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ενεργοποίηση ξανά της διαγωνιστικής διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου στέγασης του εν λόγω 
Φορέα. 

13. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 875597/11-11-2020 έγγραφο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Π.Ε. 
Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και Δυτικού Τομέα Αθήνας της Δ/νσης Παιδείας της Περιφέρειας 
Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας το υπ’ αριθ. πρωτ. 524/3-11-2020 
έγγραφο του 2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Δ’ Αθήνας, 
αναφορικά με την ενεργοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου στέγασης 
του εν λόγω Φορέα.     

14. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 31/22-02-2021 έγγραφο του 2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Δ’ Αθήνας, με το οποίο η ανωτέρω μονάδα μάς 
απέστειλε την με αρ. πρωτ. 19876/Α2/19-02-2021 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Έγκριση 
κτηριολογικού προγράμματος Γραφειακών Χώρων του 2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Δ’ Αθήνας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρ/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής», προκειμένου να γίνει ενεργοποίηση της διαδικασίας μίσθωσης 
ακινήτου στέγασης για το 2ο ΚΕΣΥ Δ’ Αθήνας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
αναγράφονται στην παραπάνω απόφαση. 

15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 185042/08-03-2021 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τη 
στέγαση των υπηρεσιών του 2ου Κέντρου Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
(Κ.Ε.Σ.Υ) Δ’ Αθήνας, προκειμένου να εξετασθεί εκ νέου το θέμα για την ενεργοποίηση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 

16. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 137/30-05-2022 έγγραφο του 2ου Κέντρου Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) Δ’ Αθήνας, στο οποίο αναφέρεται το χωροταξικό πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει η ανωτέρω μονάδα και ζητείται η στέγασή της σε κατάλληλο χώρο σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην με αριθ. πρωτ. 19876/Α2/19-02-2021 απόφαση του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.. 

17. Το υπ’ αριθ. 518558/07-06-2022 υπενθυμιστικό έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τη Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, αναφορικά με τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών 
για τη στέγαση των υπηρεσιών του 2ου Κέντρου Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) Δ’ Αθήνας, προκειμένου να γίνει η σχετική εισήγηση και να εξετασθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή η ενεργοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

18. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 712864/22-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο απεστάλησαν προς την υπηρεσία μας οι  Τεχνικές 
Προδιαγραφές του υπό μίσθωση ακινήτου προς στέγαση των υπηρεσιών του 2ου Κέντρου 
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) Δ’ Αθήνας. 

 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
1. Τη μίσθωση ακινήτου προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών του 2ου Κέντρου 
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) Δ’ Αθήνας, 
συνολικού μικτού εμβαδού 920,00 τ.μ. [συνολική ωφέλιμη επιφάνεια γραφειακών και λοιπών 
χώρων: 663,00 τ.μ. (εκ των οποίων 613 τ.μ. σε ορόφους και 50,00 τ.μ. σε υπόγεια) και 
προσαύξηση εμβαδού κατά 40% για κοινόχρηστους χώρους, χώρους υγιεινής, εσωτερικούς και 
εξωτερικούς τοίχους: 858 τ.μ. όσον αφορά τους γραφειακούς χώρους και προσαύξηση εμβαδού 
κατά 25% για κοινόχρηστους χώρους, χώρους υγιεινής, εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους: 63 
τ.μ. όσον αφορά τους αποθηκευτικούς χώρους], κατόπιν διενέργειας φανερής μειοδοτικής 
δημοπρασίας κατά τις διατάξεις του ΠΔ 242/1996. Το υπό μίσθωση ως άνω ακίνητο θα αναζητηθεί 
εντός των ορίων του Δήμου Αγίου Δημητρίου, όπου εδρεύει η υπό στέγαση υπηρεσία (ΦΕΚ 
780/τ.Β’ /6-3-2019). 
2. Τον καθορισμό της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (σε €) για την καταβολή μισθωμάτων του 
υπό μίσθωση ακινήτου στη διάρκεια ενός (1) έτους, προκειμένου να υποβληθεί σχετικό αίτημα 
δέσμευσης πίστωσης.  
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 081301 «Μισθώματα κτιρίων » και τον ΕΦ 04.072 του 
προϋπολογισμού  της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

1. Τη μίσθωση ακινήτου προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών του 2ου Κέντρου Διεπιστημονικής 
Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) Δ’ Αθήνας, συνολικού μικτού 
εμβαδού 920,00 τ.μ. [συνολική ωφέλιμη επιφάνεια γραφειακών και λοιπών χώρων: 663,00 τ.μ. 
(εκ των οποίων 613 τ.μ. σε ορόφους και 50,00 τ.μ. σε υπόγεια) με προσαύξηση εμβαδού των 
γραφειακών χώρων κατά 40% για κοινόχρηστους χώρους, χώρους υγιεινής, εσωτερικούς και 
εξωτερικούς τοίχους (858 τ.μ.) και προσαύξηση εμβαδού των αποθηκευτικών χώρων κατά 25% 
για κοινόχρηστους χώρους, χώρους υγιεινής, εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους (63 τ.μ.)], 
κατόπιν διενέργειας φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας κατά τις διατάξεις του ΠΔ 242/1996. Το 
υπό μίσθωση ως άνω ακίνητο θα αναζητηθεί εντός των ορίων του Δήμου Αγίου Δημητρίου, 
όπου εδρεύει η υπό στέγαση υπηρεσία (ΦΕΚ 780/τ.Β’ /6-3-2019). 

2. Τον προσδιορισμό της μηνιαίας δαπάνης σε 11 € ανά τετραγωνικό μέτρο για την καταβολή 
μισθωμάτων του υπό μίσθωση ακινήτου στη διάρκεια ενός (1) έτους. 
[Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την καταβολή μισθωμάτων του υπό μίσθωση ακινήτου στην 
διάρκεια ενός (1) έτους καθορίζεται στο ύψος των 121.440 € (920 τ.μ. x 11 €/τ.μ. x 12 μήνες)]. 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 081301 «Μισθώματα κτιρίων » και τον ΕΦ 04.072 του 
προϋπολογισμού  της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022. 

 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος κ. 
Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία. 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος καταψηφίζει την ως 
άνω απόφαση. 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή δηλώνει λευκό 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Βερελή Βασιλική 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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