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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 538 

            213 20 63 776 
  

 Συνεδρίαση 7η 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 320/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-02-2020, 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. 105782 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 06-02-2020. 

 
Θέμα 35ο  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 27.346,10 € πλέον  Φ.Π.Α., για την πληρωμή της 
ΟΤΕ ΑΕ, για μετατόπιση δικτύων καμπίνας ΟΤΕ στα πλαίσια κατασκευής του έργου 
«Υπογειοποίηση τμήματος οδού Πατριάρχου Κων/νου & συνοδά έργα» του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας, ΚΑΕ 9779.0119501,   του Φορέα 01.072. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Μελάς Σταύρος 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Ασημακοπούλου, η οποία ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπ’ όψη: 
 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και   της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

2. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 

ζητήματα», και ειδικότερα το άρθρο 3 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών». 

4. Το Π.Δ. 80/2016 περί «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ238Α/2010) «περί οργανισμού λειτουργίας της Περιφέρειας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ    1661/Β΄/11-05-2018 

6. Την υπ’ αριθ. 216/2019 (ΑΔΑ:ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
περί εκλογής Τακτικών & Αναπληρωματικών μελών της    Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής 

7. Την υπ’ αριθ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής/ 
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 688/Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019) 

8. Την υπ’ αριθ. 505186/04-09-2019 (ΑΔΑ:Ψ4Θ67Λ7-52Λ) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής, περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών ως μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής  

9. Τις υπ’ αριθ. 329/2019 (ΑΔΑ:6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και 
την ορθή επανάληψη αυτής,  αναφορικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
2020 

10. Τις υπ’ αρ.133615/33583/31-12-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με 
την οποία επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας 
Αττικής  

11. Την υπ’ αριθ. 328/2019 (ΑΔΑ:6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ)  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
περί έγκρισης του ΠΕΕ της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2020  

12. Τον Ν. 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α΄/11-10-2018), Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών 
μεταφορών και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 57,σύμφωνα με το οποίο στην 
περίπτωση β ΄της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4412/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής: « 
Αν κατά την κατασκευή , ανακατασκευή ή συντήρηση των έργων οποιασδήποτε 
κατηγορίας, που εκτελούνται ως δημόσιες συμβάσεις, ……απαιτείται η μετατόπιση ή 
οποιαδήποτε άλλη εργασία επί του δικτύου ή των εγκαταστάσεων ύδρευσης, 
αποχέτευσης……., ενέργειας, τηλεθέρμανσης, τηλεπικοινωνιών…, οδοφωτισμού, φωτεινής 
σηματοδότησης και κάθε είδους παρόμοιων δικτύων…, οι δαπάνες των εργασιών αυτών, 
που απαιτούνται για την αποκατάσταση της υφιστάμενης κατάστασης πριν την εκτέλεση 
των έργων, βαρύνουν τις πιστώσεις του υπό εκτέλεση έργου και δύνανται να εκτελούνται 
από την αναθέτουσα αρχή, τον αναθέτοντα φορέα ή τον κύριο του έργου…..Σε διαφορετική 
περίπτωση , η αναθέτουσα αρχή , ο αναθέτων φορέας ή ο κύριος του έργου προκαταβάλλει 
στον κύριο ή φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου τη δαπάνη εκτελέσεως των εργασιών, η 
οποία επίσης βαρύνει τις πιστώσεις του υπό εκτέλεση έργου, βάσει του προϋπολογισμού 
που συντάσσεται από τον φορέα εκμετάλλευσης ‘η τον κύριο του δικτύου, οποίος εν 
συνεχεία εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα ή τον κύριο του 
έργου……» 

13. Το υπ’ αριθ. 89123/03-02-20 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής 
με συνημμένο το υπ’ αριθ. 52/23/29-01-20  έγγραφο της COSMOTE AE, σχετικά με την 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την εν λόγω μετατόπιση δικτύων, ποσού 27.346,10 € πλέον 
Φ.Π.Α., με σχετική ανάλυση ποσού 16.458,85 € για κόστος των εργασιών του έργου και 
ποσού 10.887,25 € για κόστος των υλικών & εργατοωρών που θα απαιτηθούν 

 
                                   

Εισηγούμαστε: 
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Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού 27.346,10 € πλέον Φ.Π.Α., για την πληρωμή 

της ΟΤΕ Α.Ε. (Α.Φ.Μ:094019245, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) ,για μετατόπιση δικτύων καμπίνας ΟΤΕ 

στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Υπογειοποίηση τμήματος οδού Πατριάρχου Κων/νου & 

συνοδά έργα», του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01.072 και τον  ΚΑΕ 97790119501, προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού 27.346,10 € πλέον Φ.Π.Α., για την πληρωμή 

της ΟΤΕ Α.Ε. (Α.Φ.Μ:094019245, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), για μετατόπιση δικτύων καμπίνας ΟΤΕ 

στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Υπογειοποίηση τμήματος οδού Πατριάρχου Κων/νου & 

συνοδά έργα», του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01.072 και τον  ΚΑΕ 97790119501, προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020. 

 
 
 
 
 

  Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νικόλαος Πέππας 

• Τα μέλη 
• Παπαγεωργίου Νικόλαος 
• Κόκκαλης Βασίλειος 
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
• Αδαμοπούλου Γεωργία 
• Καραμάνος Χρήστος 
• Μεθυμάκη Άννα 
• Αγγελόπουλος Γεώργιος 
• Μελάς Σταύρος 
• Αγγέλης Σπυρίδων 
• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
•  
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