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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2977/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ, στο 
Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 198413 πρόσκληση του Προέδρου 
της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-10-2018. 
 

Θέμα 11 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  
Έγκριση για την άσκηση αίτησης ανάκλησης της υπ΄αρ. 37/2018 πράξης της 15ης 
Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στον προσυμβατικό 
έλεγχο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την προμήθεια με τίτλο 
«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», από την 
Περιφέρεια Αττικής, στο VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη  
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας 
κα. Αικατερίνη Ασημακοπούλου 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ 147762-11/10/2018 
εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών 
, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και ισχύει. 

2. Τη με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 
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121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί 
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής». 

3. Το  με αρ. πρωτ.  96212/Δ2/12-6-2018 έγγραφο με τους συνημμένους 
πίνακες του αιτούμενου μουσικού εξοπλισμού για τα μουσικά σχολεία της 
Αττικής, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με το 
οποίο διαβιβάστηκε εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών 
Σχολείων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Πρόταση για αγορά μουσικού εξοπλισμού 
για τα Μουσικα Σχολεία της Αττικής» και υποβλήθηκε αίτημα 
χρηματοδότησης, για την αγορά μουσικού εξοπλισμού για τα Μουσικά 
Σχολεία της Αττικής. 

4. Το  με αρ. πρωτ. 124342/Δ2/20-7-2017 έγγραφο με τους συνημμένους 
πίνακες των αιτούμενων εξοπλισμών (μουσικός και ηχητικός-τεχνολογικός 
εξοπλισμός) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με το 
οποίο διαβιβάστηκε εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών 
Σχολείων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  με θέμα «Μουσικός και ηχητικός-τεχνολογικός 
εξοπλισμός Μουσικών Σχολείων» και υποβλήθηκε αίτημα χρηματοδότησης, 
για την αγορά αυτών για τα Μουσικά Σχολεία της Αττικής. 

5. Το άρθρο 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296/Α΄/30-12-1988) με το οποίο 
κυρώθηκε η με αριθμ. 3345/2-9-1988 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 649/Β΄/7-9-
1988) «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων». 

6. Τη με αριθμό 179/2018 (ΑΔΑ:6Κ5Α7Λ7-ΕΨ7) απόφαση  του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση του 
Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους  
2018 και στην οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο. 

7. Τη με αριθμό 181/2018 (ΑΔΑ: 6ΥΖΠ7Λ7-Λ0Φ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και έχει 
προβλεφθεί η σχετική πίστωση για το παρόν έργο (ΚΑΕ 9749.01.004). 

8. Το υπ. αρ. 139478/16-07-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης 
Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων. 

9. Την υπ’ αρ. 37/2018 της 15ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

Στις υπ. αριθμ., 179/2018 και 181/2018 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έτους 2018 και στον 
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας έτους 2018 αντίστοιχα η προμήθεια με τίτλο: 
«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
Με την εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση επιδιώκεται η κάλυψη των αναγκών των 
τεσσάρων παλαιότερων Μουσικών Σχολείων της Αττικής (Παλλήνης, Ιλίου, Πειραιά, 
Αλίμου) αλλά κυρίως του νεώτερου Μουσικού Σχολείου (Αθήνας) που έχει ιδρυθεί 
πρόσφατα και δεν έχει εξοπλιστεί με προγενέστερες προμήθειες που έχουν 
πραγματοποιηθεί. 
 Σύμφωνα με την Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων (ΚΕΜΣ) του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.-ως αρμόδιο όργανο για τα Μουσικά Σχολεία-επειδή έχει αυξηθεί τα 
τελευταία χρόνια ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στα μουσικά σχολεία της 
χώρας και δεδομένου α) της χρονικής απόστασης που έχει μεσολαβήσει από 
παλαιότερες προμήθειες μουσικών οργάνων και ηχητικού- μουσικοτεχνολογικού 
εξοπλισμού β) της συνεχούς χρήσης των οργάνων από μαθητές και γ) των αναγκών 
δανεισμού οργάνων σε μαθητές, έχει δημιουργηθεί φυσιολογική φθορά στον 
υφιστάμενο μουσικό εξοπλισμό και είναι επιτακτική η ανάγκη αντικατάστασης μέρους 
αυτού καθώς και εμπλουτισμού του. 
 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ανέρχεται στο ποσό των 447.805,00,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της 
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Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9749.01.004), σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου της 
προγραμματικής σύμβασης. 
Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση της προμήθειας του εξοπλισμού θα 
διενεργηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής (Αναθέτουσα 
Αρχή). 
 Με το υπ’ αριθμ. 139478/16-7-2018 2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής 
Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών οργάνων θεωρήθηκε ως προς τους 
νομικούς όρους το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης. 
Με την υπ. αριθ. 210/2018 (ΑΔΑ: 6ΝΦΞ7Λ7-ΦΘ9) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου εγκρίθηκαν η σύναψη και οι όροι της προγραμματικής σύμβασης.   
Με τα υπ΄αριθμ. 151453/31-7-2108 και 152689/19-9-2018 η Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού αιτήθηκε από την Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής την 
ανάληψη πολυετούς δέσμευσης για την εν λόγω προμήθεια. 
Με το υπ΄αρ. 176054/25-09-2018 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης εστάλη στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο για την κατά νόμο άσκηση προληπτικού ελέγχου.  
Το Ελεγκτικό Συνέδριο/15η Υπηρεσία Επιτρόπου, με την 37/2018 πράξη του, η 
οποία κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας την 10-10-2018, έκρινε ότι κωλύεται η 
υπογραφή του σχεδίου της  Προγραμματικής Σύμβασης, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της πράξης αυτής, με δικαίωμα άσκησης αίτησης 
ανάκλησης της πράξης εντός 15 ημερών από την κοινοποίησή της, ήτοι έως την 
15/07/2014. 
Η υπηρεσία μας θεωρεί ότι η Περιφέρεια μπορεί να ασκήσει αίτηση ανάκλησης της 
υπ’ αρ. 19/2014 της 15ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς: 
 
Ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο στο σκεπτικό του σελ. 6 παράγρ. VI έκρινε ότι  «... μη 
νομίμως με την ελεγχόμενη προγραμματική σύμβαση ανατίθεται στην Περιφέρεια 
Αττικής η διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια του εξοπλισμού των 
Μουσικών Σχολείων Περιφέρειας Αττικής καθώς και η υπογραφή της σύμβασης με 
τον ανάδοχο, διότι οι εν λόγω αρμοδιότητες δεν περιλαμβάνονται στις 
προβλεπόμενες στο άρθρο 186 του ν. 3852/2010 αρμοδιότητες των Περιφερειών και 
ειδικότερα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Τομέα Η της παρ. ΙΙ του άρθρου 
αυτού, που αφορούν στην Παιδεία. Ούτε άλλωστε αυτές έχουν μεταβιβαστεί στην 
Περιφέρεια Αττικής, αφού δεν έχει προηγηθεί η έκδοση του προβλεπόμενου στο 
άρθρο 187 του ν. 3852/2010 προεδρικού διατάγματος. Κατά συνέπεια, αφού, 
σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, η Περιφέρεια Αττικής δεν είναι αρμόδια για την 
υλοποίηση του αντικειμένου της ελεγχόμενης σύμβασης, μη νομίμως επιχειρείται η 
μεταβίβαση σ΄ αυτήν των σχετικών αρμοδιοτήτων, οι οποίες ανήκουν στα όργανα του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσω της σύναψης της ανωτέρω 
προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του ν.3852/2010», 
η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι ακριβώς για τη δυνατότητα συνεισφοράς εκ 
μέρους της Περιφέρειας Αττικής στην προμήθεια μουσικού και ηχητικού-
τεχνολογικού εξοπλισμού  των Μουσικών Σχολείων απαιτείται η σύναψη 
προγραμματικής σύμβασης με τους όρους της οποίας δύναται να εκτελεστεί ο 
σκοπός της, παρ όλο που η εν λόγω αρμοδιότητα δεν ανήκει στην Περιφέρεια 
Αττικής. Επιπροσθέτως άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι ο εξοπλισμός είναι 
άμεσα συνδεδεμένος με την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και  με την προβολή του 
μουσικού, καλλιτεχνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού έργου που σε αυτά 
επιτελείται και εκτιμά ότι το σημαντικό εκπαιδευτικό και μουσικό έργο, θα πρέπει να 
στηριχθεί μέσω του μουσικού και ηχητικού-τεχνολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της 
εν λόγω προγραμματικής σύμβασης. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε την 
 
έγκριση για την άσκηση αίτησης ανάκλησης της υπ΄αρ. 37/2018 πράξης της 
15ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στον 
προσυμβατικό έλεγχο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του  Υπουργείου  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το 
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ερευνητικό πρόγραμμα «Εξοπλισμός Μουσικών Σχολείων Περιφέρειας 
Αττικής», από την Περιφέρεια Αττικής, στο VI Τμήμα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 
 

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

Την έγκριση για την άσκηση αίτησης ανάκλησης της υπ΄αρ. 37/2018 πράξης 
της 15ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στον 
προσυμβατικό έλεγχο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του  Υπουργείου  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το 
ερευνητικό πρόγραμμα «Εξοπλισμός Μουσικών Σχολείων Περιφέρειας 
Αττικής», από την Περιφέρεια Αττικής, στο VI Τμήμα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 
 

 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

        Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Σαπουνά Αγγελική  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη  
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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