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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 76η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3747/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 245456 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 06-12-2018. 

 
Θέμα 15ο εκτός ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση για την άσκηση αίτησης ανάκλησης της υπ΄αρ. 43/2018 πράξης της 15ης Υπηρεσίας 
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στον προσυμβατικό έλεγχο προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση 
της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 441 
ΑΒΥΥ» στο Στρατόπεδο “ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ”, 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  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  

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

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για την υπ αριθμ πρωτ 242262/04-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 
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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 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τα υπ’ αρ. Φ.916.600/2/804486 Σ.1037/20-3-2018 και Φ.916.600/6/810728 Σ.2388/5-7-2018 
έγγραφα του Γενικού Επιτελείου Στρατού Γ2.  

4. Την με αριθμό 423/2017 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους  2018  (ΑΔΑ: 
ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ) 

5. Την με αριθμό 425/2017 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και 
ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2018 προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης της μελέτης, 
(ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) 

6. Το ΦΕΚ 257/Β’/16-2-2011 «Πλαίσιο συνεργασίας των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του 
ΕΣΥ με τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων». 

7. Το υπ’ αρ. Φ.700/467/68788/Σ.16157/19-9-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας  
Σ.Γ. ΑΝΥΕΘΑ 

8. Την με αριθμό. 297/2018  Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ: Ω1Θ67Λ7-7ΤΙ) 

9. Την υπ’ αριθμ.   την από 6-11-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας                     
με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας  

10. Την με αριθμό  43/2018 πράξη  του 15ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 Στις υπ. αριθμ., 423/2018 και 425/2018 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έτους 2018 και στον Προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας έτους 2018 αντίστοιχα η μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 441 ΑΒΥΥ» στο Στρατόπεδο “ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ” 
 Με την εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση επιδιώκεται η εκπόνηση της μελέτης για 
την κατασκευή Νέου Κτηρίου Φαρμακευτικών Εργαστηρίων στην 441 ΑΒΥΥ, στο 
στρατόπεδο Αποστολίδη, συνολικού εμβαδού 3.600m² περίπου, το οποίο θα 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή Φαρμακευτικού  υλικού συμπεριλαμβανομένων 
ενέσιμων προϊόντων, για τον εφοδιασμό των Στρατιωτικών Νοσοκομείων. Το κτήριο θα 
περιλαμβάνει τους κύριους και βοηθητικούς χώρους, τις Η/Μ  εγκαταστάσεις και τον 
απαιτούμενο Μηχανολογικό Εξοπλισμό για την  απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής 
διαδικασίας όλων των προϊόντων του. Προβλέπεται επίσης η διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου, καθώς και η κατασκευή Νέας Πύλης Εισόδου του 
Στρατοπέδου. 
 Ο προϋπολογισμός της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 441 ΑΒΥΥ» στο Στρατόπεδο “ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ” ανέρχεται στο ποσό των 
590.002,16 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της 
Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9769.01.170), σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου της 
προγραμματικής σύμβασης. 
Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την εκπόνηση της μελέτης θα διενεργηθούν από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής (Αναθέτουσα Αρχή). 
 Με το υπ’ αριθμ. 192774/5-10-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης 
Περιφερειάρχη και Συλλογικών οργάνων θεωρήθηκε ως προς τους νομικούς όρους το σχέδιο της 
Προγραμματικής Σύμβασης. 
 Το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης για τη μελέτη του θέματος με ενσωματωμένο, ως 
Παράρτημα Ι, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης αυτής, εγκρίθηκε από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Αττικής και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 297/2018 
απόφαση Π.Σ. και την από 6-11-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας.  
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 Με το υπ΄ αρ. 211006/8-11-2018 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 43/2018 πράξη του, η οποία 
κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας την 4-12-2018, 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 19/12/2018. 
 Η υπηρεσία μας θεωρεί ότι η Περιφέρεια μπορεί να ασκήσει αίτηση ανάκλησης της υπ’ αρ. 
43/2018 της 15ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς: 
 

Ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο στο σκεπτικό του σελ. 8 παράγρ. VI έκρινε ότι  «... μη νομίμως 
με την ελεγχόμενη προγραμματική σύμβαση ανατίθεται στην Περιφέρεια Αττικής η διενέργεια του 
διαγωνισμού για τη μελέτη νέου κτηρίου Φαρμακευτικών Εργαστηρίων στην 441 ΑΒΥΥ, στο 
στρατόπεδο Αποστολίδη 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 Ζ της 
παρ. ΙΙ του άρθρου αυτού, που αφορούν στην Υγεία. 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 στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, 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 διενέργειας του συγκεκριμένου διαγωνισμού από την Περιφέρεια Αττικής απαιτείται 
να συναφθεί η εν λόγω προγραμματική σύμβαση. Εξάλλου εάν στις προγραμματικές συμβάσεις η 
Περιφέρεια Αττικής μπορεί να αναλάβει μόνο ότι ρητά προβλέπεται στις αρμοδιότητές της, τότε 
πρακτικά καταλύεται ο θεσμός των προγραμματικών συμβάσεων. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε την 
Έγκριση για την άσκηση αίτησης ανάκλησης της υπ΄αρ. 43/2018 πράξης της 15ης Υπηρεσίας 
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στον προσυμβατικό έλεγχο προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση 
της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 441 
ΑΒΥΥ» στο Στρατόπεδο “ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ”, από την Περιφέρεια Αττικής, στο VI Τμήμα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 

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

 
Την άσκηση αίτησης ανάκλησης της υπ΄αρ. 43/2018 πράξης της 15ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στον προσυμβατικό έλεγχο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση της μελέτης με 
τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 441 ΑΒΥΥ» στο 
Στρατόπεδο “ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ”, από την Περιφέρεια Αττικής, στο VI Τμήμα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική  
Τζίβα Αιμιλία  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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