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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 2η 

 
Απόφαση υπ’ αριθ. 128/2019 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-01-2019, 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. 16510 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 17-01-2019. 

Θέμα 86ο  
Έγκριση για την άσκηση αίτησης ανάκλησης της υπ’ αρ. 167/2018 Πράξης του Κλιμακίου 
Προληπτικού ελέγχου στο IV τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στη μη θεώρηση του 
επανυποβαλόμενου στο κλιμάκιο ΧΕ1330/2018 αναφορικά με τη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ & 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡ. 19 ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» με 
δικαιούχο την «Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών», στο IV 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 
 Βρύνα Φωτεινή 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία  
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία  
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ 212549/15-01-2019 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης 
Αναπτ/κού Προγ/σμού Έργων & Υποδομών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Έχοντας υπόψη:  
1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4483/2017 
(ΦΕΚ 107/Α’/31-7-2017) και ισχύει. 
2. Του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση». 
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3. Της  υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφασης του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 
4. Την από 30-6-2016 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής 
και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 
5. Την με αριθμό 347/2018 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους  2019  (ΑΔΑ: 
6Ε3Δ7Λ7-ΔΛ7) 
6. Την με αριθμό 349/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και ολοκληρωμένου 
πλαισίου δράσης 2019 προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης της μελέτης (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-
9ΚΧ) 
7. Την με αριθμό  25/2018 Πράξης 15ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
8. Το υπ’ αρ. 197108/11-10-2018 έγγραφό μας 
9. Το υπ’ αρ. 7779/30-10-2018 έγγραφο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
10.  Την από 22/01/2019 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας  
11. Την με αριθμό  167/2018 Πράξης Κλιμακίου Προληπτικού ελέγχου στο IV τμήμα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Στις υπ. αριθμ., 347/2018 και 349/2018 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής είναι 
ενταγμένη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έτους 2019 και στον Προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας έτους 2019 αντίστοιχα η μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
ΑΡ. 19 ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 
 
Η από 30-6-2016 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση για την σύνταξη της μελέτης με τίτλο: 
«ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡ. 19 ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» αφορά κτίριο που έχει κηρυχθεί διατηρητέο (ΦΕΚ 617/Δ/08.11.1980).  
Η μελέτη εκπονείται από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και βρίσκεται σε εξέλιξη. 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών και η 
σύνταξη του φακέλου για τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης και του Υπουργείου Πολιτισμού με 
στόχο την έκδοση οικοδομικής άδειας για εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του κτηρίου. 
 
Το Ελεγκτικό Συνέδριο/ IV τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την αριθμό  167/2018 Πράξη του 
Κλιμακίου Προληπτικού ελέγχου, η οποία κοινοποιήθηκε στην Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης  την 
28-12-2018, έκρινε ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί το 1330/2018 χρηματικό ένταλμα, για τους λόγους 
που αναφέρονται στο σκεπτικό της πράξης αυτής, με δικαίωμα άσκησης αίτησης ανάκλησης της 
πράξης εντός 30 ημερών από την κοινοποίησή της, ήτοι έως την 28/1/2019. 
Η υπηρεσία μας θεωρεί ότι η Περιφέρεια μπορεί δύναται να ασκήσει αίτηση ανάκλησης της 
167/2018 Πράξης Κλιμακίου Προληπτικού ελέγχου στο IV τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς: 
 
Το Ελεγκτικό Συνέδριο στη 167/2018 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού ελέγχου έκρινε ότι: 
 
α) «Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 συνάγεται ότι στην 
περίπτωση που αντικείμενο της υπό σύναψη προγραμματικής συμβάσεως είναι, μεταξύ των 
άλλων, υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η εκπόνηση μελέτης για ανάδειξη, προστασία και 
συντήρηση μνημείων, οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η 
διάσωση και διάδοση στοιχείων του πολιτισμού κλπ. καθίσταται υποχρεωτική η συμμετοχή της 
οικείας Περιφέρειας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προκειμένου αυτή να είναι 
νόμιμη, καλείται δε «προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης» 
 
β)  «... η οικεία δαπάνη εντέλλεται σε εκτέλεση μη νομίμως συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αφού αντικείμενό της είναι η 
εκπόνηση μελέτης η οποία αποσκοπεί στην επισκευή, αποκατάσταση και ανάδειξη ως μνημείου, 
κτιρίου ιστορικής αξίας, το οποίο έχει κηρυχθεί διατηρητέο, πρόκειται δηλ. για προγραμματική 
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σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, χωρίς ωστόσο, να συμμετέχει σε αυτή και το Υπουργείο 
Πολιτισμού κα Αθλητισμού, ….», 
 
Όμως με την παράγραφο 5 του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως και ισχύει σήμερα:     
«Εφόσον τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση έργα, προγράμματα και υπηρεσίες 
είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση μνημείων, οι 
παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η διάσωση και διάδοση στοιχείων 
του πολιτισμού, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών, η υποστήριξη 
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες, 
συμμετέχει, ως συμβαλλόμενος η οικεία Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Η 
προγραμματική σύμβαση καλείται «προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης». Το τέλος 
ανταποδοτικού χαρακτήρα που μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τη 
χρηματοδότηση έργων, εργασιών, προγραμμάτων και υπηρεσιών της προγραμματικής σύμβασης, 
καλείται «Πολιτιστικό Τέλος». 
 
 
Εξάλλου οι απαραίτητες εγκρίσεις για την μελλοντική επισκευή - συντήρηση – αναπαλαίωση του 
κτιρίου επί της οδού Αγίας Φιλοθέης αρ. 19, οι οποίες απαιτούνται λόγω του χαρακτηρισμού του 
ως «διατηρητέο» και οι οποίες θα δοθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, προυποθέτουν 
την ύπαρξη φακέλου μελετών (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ) και ακριβώς για την εκπόνηση αυτού 
του φακέλου μελετών έχει συναφθεί η από 30-6-2016 προγραμματική σύμβαση. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε την 
 
Την Έγκριση για την άσκηση αίτησης ανάκλησης της υπ’ αρ. 167/2018 Πράξης του 
Κλιμακίου Προληπτικού ελέγχου στο IV τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στη μη 
θεώρηση του επανυποβαλόμενου στο κλιμάκιο ΧΕ1330/2018 αναφορικά με τη μελέτη με 
τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡ. 19 ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΗΝ 
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» με δικαιούχο την «Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών», στο IV Τμήμα 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία   αποφασίζει 

Την Έγκριση για την άσκηση αίτησης ανάκλησης της υπ’ αρ. 167/2018 Πράξης του 
Κλιμακίου Προληπτικού ελέγχου στο IV τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στη μη 
θεώρηση του επανυποβαλόμενου στο κλιμάκιο ΧΕ1330/2018 αναφορικά με τη μελέτη με 
τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡ. 19 ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΗΝ 
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» με δικαιούχο την «Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών», στο IV Τμήμα 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 

  Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Φωτ. Βρύνα καθώς και το 
αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ Ζαχ. Πελέκης δηλώνουν λευκό  

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική 
Βρύνα Φωτεινή 
Νερούτσου Μαρία  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία  
Πελέκης Ζαχαρίας  
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