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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 10η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 474/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-02-2019, 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. 54818 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 21-02-2019. 
 

Θέμα 3ο 
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της Απόφασης 120/2019 του VI Τμήματος 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 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεθυμάκη Άννα 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της- 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ αριθμ πρωτ: 51858/19-02-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής 
Υποστήριξης Περιφερειάρχη & Συλλογικών Οργάνων στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Σας διαβιβάζουμε την με αριθμό 120/2019 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με 
την οποία απορρίφθηκε αίτηση ανακλήσεως της Περιφέρειας Αττικής κατά της με αριθμό 43/2018 
Πράξης της 15ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία έγινε δεκτό 
κωλύεται η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την εκπόνηση μελέτης φαρμακευτικών εργαστηρίων στο 
στρατόπεδο Αποστολίδη, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.  
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Τόσο με την Πράξη της 15ης Υπηρεσίας Επιτρόπου όσο και με την απόφαση του VI Τμήματος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε δεκτό ότι η σχετική αρμοδιότητα που αφορά στην μελέτη για την 
ανέγερση φαρμακευτικών εργαστηρίων του στρατού δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας 
Αττικής (τομέας της υγείας), ούτε μπορεί να θεωρηθεί συναφής με αυτές.  
 
Σημειώνεται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι για την νόμιμη άσκηση αρμοδιοτήτων που 
αφορούν σε τομείς της κρατικής πολιτικής θα πρέπει σε κάθε περίπτωση πέραν της αναφοράς 
τους στην οικεία νομοθεσία να προβλέπεται και η αντίστοιχη μεταφορά πιστώσεων από το Κράτος 
στην οικεία Περιφέρεια 
 
Κατά της απόφασης, η οποία είναι κατά τη γνώμη μας αιτιολογημένη και η οποία παρελήφθη την 
18η Φεβρουαρίου 2019 από τη Νομική Υπηρεσία, προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης αίτησης 
αναθεωρήσεως στο Τμήμα Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός 15 
ημερών, δηλαδή μέχρι την 5η Μαρτίου 2019.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπόψη  α) τη σημασία της προώθησης του συγκεκριμένου έργου για την κάλυψη των 
διαρκώς αυξανόμενων αναγκών των στρατιωτικών νοσοκομείων, ιδίως δε αυτών που ευρίσκονται 

στην Αττική και β) το γεγονός ότι η αναβάθμιση της 441 ΑΒΥΥ στο στρατόπεδο ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ 
βάσει της επίδικης Μελέτης οδηγεί σε γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής του Ρουφ όπου αυτή 

ευρίσκεται πράγμα που εμπίπτει στους στόχους και τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής, 
 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της Απόφασης 120/2019 του VI Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 
 
 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Φωτεινή Βρύνα και το αναπληρωματικό 

μέλος κα Άννα Μεθυμάκη δηλώνουν λευκό.  
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική 
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Νερούτσου Μαρία 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεθυμάκη Άννα 
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