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Συνεδρίαση 05η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 88/2017 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 20-01-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 11197 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 17-01-2017. 

Θέμα 6o  
Συζήτηση και λήψη Απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής 
Καταλληλόλητας που αφορά την αγορά ακινήτου που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο της 
Περιφέρειας Αττικής (αρ. Διακήρυξης 218048/23-11-2016). 
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Τζίβα Αιμιλία 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Δημάκος Δημήτρης 

 Σαπουνά Αγγελική  

 Αλεξίου Αθανάσιος  

 Μοίρας Ιωάννης 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Κορομάντζος Βασίλειος 
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία.  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 10246/18-01-2017 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών – Τμήμα Περιουσίας στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω:  
 
1) Την υπ’ αριθ. 218048/23-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΣΗ87Λ7-ΕΨ1) Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού 

Διαγωνισμού για την αγορά ακινήτου που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας 
Αττικής με γραπτές προσφορές, με την οποία καλούνταν οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον μέχρι την 14η Δεκεμβρίου 2016. 

2) Στην Υπηρεσία μας κατατέθηκε εμπρόθεσμα δια του κ. Γερμανού Μιχάλη η από 14-12-2016 
αίτηση-προσφορά της ιδιοκτήτριας SYNERGO Ανώνυμης Τεχνικής Οικοδομικής και 
Εμπορικής Εταιρείας για: α) το ακίνητο που βρίσκεται στη θέση «ΡΟΣΙΝΙΟΛ» Σεπολίων του 
Δήμου Περιστερίου Αττικής, Δημοτικής Ενότητας Περιστερίου της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικού Τομέα Αθηνών, στο υπ’ αριθμόν 4ε πρώην και ήδη 1942 Ο.Τ. επί των οδών, 
Λεωφόρο Κηφισού 62-64, Λογοθέτου και Οικονομίδου και β) τα δύο οικόπεδα που βρίσκονται 
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στη θέση «ΡΟΣΙΝΙΟΛ» Σεπολίων της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας 
Περιστερίου, του Δήμου Περιστερίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, 
εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, εντός του υπ’ αριθ. 1943 Ο.Τ. που περιβάλλεται από 
την οδό Οικονομίδου. 

3) Το υπ’ αριθ. 234859/15-12-2016 έγγραφό της Υπηρεσίας μας, με το οποίο διαβιβάστηκε ο 
φάκελος της Προσφοράς στην Επιτροπή Καταλληλότητας – Παραλαβής – Παράδοσης 
Μισθωμένων Κτιρίων Περιφέρειας Αττικής του άρθρου 13 Π.Δ. 242/96 {εν συντομία: Επιτροπή 
Καταλληλότητας} προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την καταλληλότητα των προσφερόμενων 
χώρων, καθώς και αν πληρούνται οι όροι της οικείας διακήρυξης.  

4) Στις 28-12-2016 διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το υπ’ αριθ. πρωτ. 234859/23-12-2016 
Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας, το οποίο επιστράφηκε στην Επιτροπή με το υπ’ 
αριθ. πρωτ. 244201/28-12-2016 έγγραφό μας, διότι έφερε τις υπογραφές μόνο δύο μελών. 

5) Στις 17-01-2017 διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το υπ’ αριθ. πρωτ. 24420/13-01-2017 
Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας, σύμφωνα με το οποίο:  
α) δύο μέλη της Επιτροπής Καταλληλότητας κρίνουν ότι λόγω της σοβαρότητας του θέματος, 
και προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία, θα πρέπει: 
Α. να ζητηθεί η άποψη αρμόδιων υπαλλήλων ή οργάνων της Περιφέρειας, σε σχέση με τη 
θέση των προσφερόμενων ακινήτων ως προς το νόμο Καλλικράτη, 
Β. να οριστούν τεχνικοί υπάλληλοι (Πολιτικός Μηχανικός – Στατικός, Η/Μ Μηχανικός και 
Δικηγόρος) προκειμένου να συνδράμουν ως σύμβουλοι στο έργο της επιτροπής. 
Για τους ανωτέρω λόγους, κρίνουν ότι η επιτροπή θα γνωμοδοτήσει σε εύλογο χρόνο επί της 
μοναδικής κατατεθειμένης προσφοράς στον εν λόγω διαγωνισμό, μετά από τις κατά τα 
ανωτέρω αναμενόμενες ενέργειες. 
β)  ένα μέλος της Επιτροπής Καταλληλότητας δηλώνει την απόλυτη άρνησή της στην επιλογή 
των ανωτέρω προσφερομένων χώρων: 
για όσα προβλήματα αναφέρονται στα 24420/13-01-2017 και 234859/23-12-2016 Πρακτικά 
της παρούσας Επιτροπής 
αλλά κυρίως για το λόγο ότι δεν μπορεί η Περιφέρεια Αττικής να επιλεγεί ως κεντρικό κτίριο της 
έδρας της, ένα κτίριο που δεν βρίσκεται στο κέντρο της Πρωτεύουσας, στο Δήμο Αθηναίων. Ο 
συμβολισμός της έδρας της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας έχει πολλαπλή σημασία, 
αυτή άλλωστε ήταν και η βούληση του Νομοθέτη. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του με ημερομηνία 12-01-2017 Πρακτικού της 
Επιτροπής Καταλληλόλητας, ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, που αφορά την 218048/23-
11-2016 Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την αγορά ακινήτου που θα λειτουργεί 
ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Α)  με βάση τη Διακήρυξη (αρ. 2.2 και 2.3) και το Ν. 3852/2010 (αρ. 3, παρ. 3θ) κρίνεται 

κατάλληλη η θέση του κτιρίου, καθώς ευρίσκεται σε θέση εντός της Αθήνας (συγκεκριμένα 
Δυτικός Τομέας Αθηνών) επί της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, δηλαδή επί οδού η οποία 
περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη. 

 Η δε απόσταση από το Μετρό του Αγ. Αντωνίου είναι περίπου 1.120 μέτρα σε διαδρομή 
βαδίσματος, σύμφωνα με το συνημμένο διάγραμμα και σε κάθε περίπτωση καλύπτεται ο όρος 
της Διακήρυξης που θέτει ως όριο τα 1.200μ. 

 
Β)  να υπάρξει συνδρομή στο έργο της Επιτροπής Καταλληλόλητας από το Γραφείο Νομικής 

Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων και από Μηχανολόγο– Ηλεκτρολόγο 
Μηχανικό – Στέλεχος της ΠΑΤΤ. 
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 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μοίρας ψηφίζει κατά σύμφωνα με το 
σκεπτικό που αναπτύχθηκε προφορικά εντός της Συνεδρίασης. Θα υποβληθεί 
συμπληρωματικά και έντυπο υπόμνημα. 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράμπελας ψηφίζει κατά. 
 

       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

       
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Τζίβα Αιμιλία 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Δημάκος Δημήτρης 
Σαπουνά Αγγελική  
Αλεξίου Αθανάσιος  
Μοίρας Ιωάννης 
Καράμπελας Κωνσταντίνος 
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