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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 58η
Απόφαση υπ’ αριθμ. 3026/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 03-12-2019, 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. 778013 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη
της, στις 28-11-2019.
Θέμα 46ο
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 2469/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
• Παπαγεωργίου Νικόλαος
• Κόκκαλης Βασίλειος
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος
• Καραμάνος Χρήστος
• Κατσικάρης Δημήτριος
• Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Τα αναπληρωματικά μέλη:
• Βλάχου Γεωργία
• Μελάς Σταύρος
• Καλογήρου Φανή - Χριστίνα
• Λογοθέτη Αικατερίνη
• Ανδρουλακάκης Νικόλαος
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
• Γεωργόπουλος Γεώργιος
• Αδαμόπουλου Γεωργία
• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
• Κουρή Μαρία
• Μπαλάφας Γεώργιος
• Μεθυμάκη Άννα
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε, έχουν αντικατασταθεί από τα
αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά
Δημητροπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 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:
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:
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1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 για την «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Την υπ’αριθμ. 37419/13479/11-5-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-5-2018).
3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179/Α΄/ 7-8-1996) «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου,
και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση χρήσης, την εκποίηση, τη
μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4) Την με αρ. 2469/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (με ΑΔΑ: Ψ1ΟΧ7Λ7-ΑΜ9) με την
οποία αποφασίστηκε, η έγκριση μίσθωσης επιπλέον χώρων, πέραν των ήδη μισθωμένων,
επιφάνειας περίπου 900 τ.μ. στο κτίριο επί της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα, βάσει των
διατάξεων της παρ. 2β του άρθρου 16 του Π.Δ. 242/1996 για τη στέγαση του γραφείου του
Εκτελεστικού Γραμματέα, του γραφείου της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, η Αυτοτελής
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας και της Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών. Επίσης θα διατεθεί
αποθηκευτικός χώρος στη Δ/νση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την ορθή
διαχείριση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των αναλωσίμων καθώς και χώρος για την
αρχειοθέτηση χρηματικών ενταλμάτων των Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να
εξασφαλισθεί η στέγαση του προσωπικού Κεντρικών / Επιτελικών Μονάδων της Περιφέρειας
Αττικής κατά τρόπο λειτουργικό, ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος συντονισμός των δράσεων
τους.
5) Την με αρ. 2823/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (με ΑΔΑ: 6ΔΦ37Λ7-3ΧΞ) με την
οποία αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η μίσθωση των προσφερόμενων χώρων 800 τ.μ. στον Δ΄
όροφο του ακινήτου επί της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας της «ΤΑΟΥΕΡ ΡΗΤ ΑΕ» με
μηνιαίο μίσθωμα 12.500,00€ άνευ χαρτοσήμου και μέχρι τη λήξη της κύριας σύμβασης.
6)Το με αρ. πρωτ. 780458/29-11-2019 έγγραφο του Εκτελεστικού Γραμματέα, με το οποίο μας
ενημερώνει ότι: «οι υπηρεσίες οι οποίες θα στεγαστούν στο κτίριο επί της Λ. Συγγρού 80-88 είναι:
- το γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα με την γραμματειακή του υποστήριξη,
- το γραφείο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και το γραφείο υποστήριξης της Γενικής
Δ/νσης,
- η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, με εξαίρεση το τμήμα Κίνησης Οχημάτων και
- Γραφεία Περιφερειακών Παρατάξεων.
Αναφορικά με τη διάθεση αποθηκευτικού χώρου για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνολογιών
Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την ορθή διαχείριση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των
αναλωσίμων καθώς και χώρου για την αρχειοθέτηση χρηματικών ενταλμάτων των Οικονομικών
Υπηρεσιών, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. 2469/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής»
Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:
Την τροποποίηση της με αρ. 2469/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τις υπό
στέγαση Υπηρεσίες στον Δ΄ όροφο ακινήτου επί της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα, επιφανείας
800 τ.μ. ιδιοκτησίας της «ΤΑΟΥΕΡ ΡΗΤ ΑΕ» σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 78045/29-11-2019
έγγραφο του Εκτελεστικού Γραμματέα, οι οποίες θα είναι :
- το γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα με την γραμματειακή του υποστήριξη,
- το γραφείο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και το γραφείο υποστήριξης της Γενικής
Δ/νσης,
- η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, με εξαίρεση το τμήμα Κίνησης Οχημάτων και
- Γραφεία Περιφερειακών Παρατάξεων.
---------------------------------------------------Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής θέτει υπόψη των μελών τα παρακάτω:

2

ΑΔΑ: 6ΟΜΞ7Λ7-ΒΔ1

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 1 εδ. κα του άρθρου 176 «Αρμοδιότητες της
Οικονομικής Επιτροπής» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), όπως είχε
τροποποιηθεί και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 4623/2019 και ισχύει, ορίζεται
ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και
εκμίσθωση κινητών και ακινήτων.
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 168 «Λειτουργία περιφερειακού
συμβουλίου – περιφερειακές παρατάξεις» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 101 του Ν. 4555/2018 [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] και ισχύει,
ορίζεται ότι για την αποδοτικότερη λειτουργία των περιφερειακών παρατάξεων η Περιφερειακή
Αρχή τους παραχωρεί κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο και γραμματειακή υποστήριξη.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι το αρμόδιο συλλογικό όργανο
το οποίο αποφασίζει για τα θέματα στέγασης της Περιφέρειας.
Επίσης, δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη στην οποία να ορίζεται ότι τα γραφεία των
περιφερειακών παρατάξεων πρέπει να είναι χωροθετημένα στο ίδιο ακίνητο με την
Περιφερειακή Αρχή.
-------------------------------------Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Την τροποποίηση της με αρ. 2469/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τις
υπό στέγαση Υπηρεσίες στον Δ΄ όροφο ακινήτου επί της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα,
επιφανείας 800 τ.μ. ιδιοκτησίας της «ΤΑΟΥΕΡ ΡΗΤ ΑΕ» σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 78045/2911-2019 έγγραφο του Εκτελεστικού Γραμματέα, οι οποίες θα είναι :
- το γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα με την γραμματειακή του υποστήριξη,
- το γραφείο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και το γραφείο υποστήριξης της Γενικής
Δ/νσης,
- η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, με εξαίρεση το τμήμα Κίνησης Οχημάτων και
- Γραφεία Περιφερειακών Παρατάξεων.
Επίσης θα διατεθεί αποθηκευτικός χώρος επιφάνειας 60-70 τ.μ. στη Δ/νση Τεχνολογιών
Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την ορθή διαχείριση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των
αναλωσίμων καθώς και χώρος περίπου 70 τ.μ., για την αρχειοθέτηση χρηματικών ενταλμάτων
των Οικονομικών Υπηρεσιών.
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος, απέχει από τη
διαδικασία της ψηφοφορίας με τη σημείωση ότι «Το ζήτημα αυτό δεν αφορά αρμοδιότητα
της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς άλλωστε δεν έχει οικονομικό αντικείμενο, ενώ όπως
προκύπτει από το άρθρο 20 του ΠΔ 242/1996 η αρμοδιότητα ανήκει στην υπηρεσιακή
ηγεσία (Εκτελεστικός Γραμματέας) και στη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής».
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος, απέχει από τη
διαδικασία της ψηφοφορίας, με τη σημείωση ότι «Απέχουμε από την ψηφοφορία διότι η
μεταστέγαση των γραφείων των Περιφερειακών Παρατάξεων δεν είναι τεχνικό θέμα για να
εισέλθει στην Οικονομική Επιτροπή, αλλά άκρως πολιτικό. Διαμαρτυρόμεθα εντόνως και
καταγγέλλουμε αυτή τη διαδικασία που επέλεξε ο Περιφερειάρχης χωρίς καμία συνεννόηση
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με τους επικεφαλής των Παρατάξεων και ζητούμε να αποσυρθεί το θέμα και να γίνει άμεσα
συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί είναι θέμα Δημοκρατίας. Η έδρα των
Περιφερειακών Παρατάξεων ήταν, είναι και πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται σε κεντρικό
διοικητήριο της Περιφέρειας για λόγους Δημοκρατικής Αρχής αλλά και για τη διευκόλυνση
της απρόσκοπτης άσκησης των καθηκόντων των Περιφερειακών Παρατάξεων».
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος, καταψηφίζει την
ανωτέρω απόφαση.
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Λογοθέτη Αικατερίνη απέχει
από τη διαδικασία της ψηφοφορίας με τη σημείωση ότι «το ζήτημα αυτό δεν αφορά
αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς άλλωστε δεν έχει οικονομικό αντικείμενο,
ενώ όπως προκύπτει από το άρθρο 20 του ΠΔ 242/1996 η αρμοδιότητα ανήκει στην
υπηρεσιακή ηγεσία (Εκτελεστικός Γραμματέας) και στη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής».
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχει από τη
διαδικασία της ψηφοφορίας με τη σημείωση ότι «Απέχουμε από την ψηφοφορία διότι η
μεταστέγαση των γραφείων των Περιφερειακών Παρατάξεων δεν είναι τεχνικό θέμα για να
εισέλθει στην Οικονομική Επιτροπή αλλά άκρως πολιτικό. Διαμαρτυρόμεθα εντόνως και
καταγγέλλουμε αυτή τη διαδικασία που επέλεξε ο Περιφερειάρχης, χωρίς καμία συνεννόηση
με τους επικεφαλής των Παρατάξεων και ζητούμε να αποσυρθεί το θέμα και να γίνει άμεσα
συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί είναι θέμα Δημοκρατίας. Η έδρα των
Περιφερειακών Παρατάξεων ήταν, είναι και πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται σε κεντρικό
διοικητήριο της Περιφέρειας για λόγους Δημοκρατικής Αρχής αλλά και για τη διευκόλυνση
της απρόσκοπτης άσκησης των καθηκόντων των Περιφερειακών Παρατάξεων».
Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Βλάχου Γεωργία
Μελάς Σταύρος
Καλογήρου Φανή - Χριστίνα
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