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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 39η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1759/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 9-8-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 
763308/4-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 4-8-
2022. 
 

Θέμα 15ο  
A) «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 191/2022 (Ρ7Η17Λ7-2ΛΕ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
αναφορικά με εργασίες αναδιαμόρφωσης εσωτερικών χώρων γραφείου του Τμήματος Τοπογραφίας – 
Εποικισμού – Αναδασμού Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Δ/νσης Πολιτικής Γης και Β) Ανάκληση της υπ’ 
αριθμ. 267833/30-03-2022 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• 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 Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μηλιαρά, η οποία ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τον ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
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2. Τον ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

3. Tον ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,   

5. Τον ν. 4623/2019 (Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» και ειδικότερα τις διατάξεις 
της §2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής», 

6. Τον ν. 4625/2019 (Α΄ 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 
επείγουσες διατάξεις», 

7. Το π.δ. 145/2010 (Α΄ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπ’ αριθ. 37419/13479/08-05-2018 Απ. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Β΄1661) 
με την οποία εγκρίθηκε η 121/18 Απ. Π.Σ. Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει, 

8. Το π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

9. Την υπ’ αριθμ. 2/2022 (63957Λ7-ΓΜ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την 
έγκριση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, 

10. Τις υπ’ αριθμ. 864073/19.10.21-9-2021 (Β.΄4832),23612/12.01.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 9) και 
450172/01.06.2022 (Β΄ 2697) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με ορισμό 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μετάβαση 
αρμοδιοτήτων/Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών, 

11. Την υπ’ αριθμ. 178/2021 (ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: 
«Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών - Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2022»,  

12. Την υπ’ αριθμ. 179/2021 (660Ι7Λ7-Ξ7Χ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: 
«Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης 2022», (169047/30-12-2021 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί 
επικύρωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022), 

13. Την υπ’ αριθμ. 2329/2021 (974Ι7Λ7-Ο35) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης έως του ποσού 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για εργασίες 
αναδιαμόρφωσης εσωτερικών χώρων γραφείων του Τμήματος Τοπογραφίας-Εποικισμού-Αναδασμού 
Π.Ε.Δ.Α. της Δ/νσης Πολιτικής Γης», 

14. Την με αρ. πρ. 924048/02-11-2021 (6ΥΨΒ7Λ7-ΠΝ8) ΑΑΥ με την οποία δεσμεύτηκε συνολικό ποσό 
2.500,00€ στον ΚΑΕ 0851 (α/α 2962) και την αρ.1123980/31-12-2021 (ΩΥΖΗ7Λ7-Β2Κ) απόφαση 
Συνολικής Ανατροπής Δεσμεύσεων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, 

15. Την με αρ. πρ. 5958/04-01-2022 (9ΨΙΠ7Λ7-7ΒΕ) ΑΑΥ με την οποία δεσμεύτηκε συνολικό ποσό των 
2.500,00€ στον ΚΑΕ 0851 (α/α 858), 

16. Την υπ’ αριθμ. 191/2022 (Ρ7Η17Λ7-2ΛΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάκλησης της 
με αριθμ. 2329/2021 απόφασης Ο.Ε. και της ΑΑΥ με αρ. πρ. 5958/22 καθώς και την έγκριση δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 4.000,00€ για εργασίες αναδιαμόρφωσης εσωτερικών 
χώρων των γραφείων του Τμήματος Τοπογραφίας – Επικοισμού – Αναδασμού Π.Ε. Δυτικής Αττικής 
της Δ/νσης Πολιτικής Γης», 

17. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 178330/02-03-2022 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Γης, Τμήμα Τοπογραφίας-
Εποικισμού-Αναδασμού Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής με θέμα: «Τροποποίηση αιτήματος 
παραχώρησης – διαμόρφωσης χώρου του τμήματος» με το οποίο τροποποιεί προηγούμενο αίτημα 
της με αρ. πρ. 31540/13.01.2022 και ζητά η διαμόρφωση του χώρου για το Τμήμα να περιλαμβάνει 
προσθήκη γυψοσανίδας με άνοιγμα (πόρτα) και επιπλέον άνοιγμα (παράθυρο), να αποξηλωθεί 
υφιστάμενη τοιχοποιία (η υφιστάμενη γυψοσανίδα εισόδου του γραφείου) και να γίνει ανύψωση 
υφιστάμενης τοιχοποιίας έως το ταβάνι, 

18. Την με αρ. ΑΑΥ 267833/30-03-2022 (ΩΥΠΝ7Λ7-ΦΕΚ, 22REQ010307844) με την οποία δεσμεύτηκε 
συνολικό ποσό των 4.000,00€ στον ΚΑΕ 0851 (α/α 1741), 

19. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 491509/31-05-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής με 
θέμα: «Αίτημα παραχώρησης – διαμόρφωσης χώρου του Τμήματος Τοπογραφίας – Εποικισμού  - 
Αναδασμού της Δ/νσης Πολιτικής Γης» με το οποίο ζητείται η συνδρομή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Δυτικής Αττικής (επιτόπιος έλεγχος, έλεγχος σχεδίων, κλπ) προκειμένου να μην υπάρξει 
κάποιο πρόβλημα στο κτήριο (πυρασφάλεια, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, στατικότητα, αερισμός, 
κλπ),  προκειμένου η υπηρεσία μας να προχωρήσει στις νόμιμες διαγωνιστικές διαδικασίες για την 
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πραγματοποίηση εργασιών (προσθήκη γυψοσανίδας με άνοιγμα - πόρτας, ένα επιπλέον άνοιγμα – 
παράθυρο, αφαίρεση υφιστάμενης τοιχοποιίας κλπ) στον χώρο στέγασης του ανωτέρω Τμήματος,  

20. Το υπ’. αρ. 525115/07-06-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δυτ. Αττικής με θέμα: 
«Αίτημα παραχώρησης -Διαμόρφωσης χώρου του Τμήματος Τοπογραφίας-Εποικισμού-Αναδασμού 
της Δ/νσης Πολιτικής Γης» στο οποίο αναφέρεται ότι για την ανωτέρω διαμόρφωση του χώρου 
απαιτείται μελέτη πυρασφάλειας του κτηρίου, απαραίτητες άδειες (διαρρύθμισης, μικρής κλίμακας, 
ενημέρωση φακέλου οικοδομικής άδειας), τις οποίες δεν δύναται να συντάξει, 

21. Το υπ’. αριθμ. 535888/09-06-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής προς 
την ιδιοκτήτρια του κτηρίου, που στεγάζεται το Τμήμα Τοπογραφίας – Εποικισμού  - Αναδασμού της 
Δ/νσης Πολιτικής Γης, κα Χονδρονικόλα Ευφροσύνη με το οποίο ζητείται η σύμφωνη γνώμη της, 
προκειμένου να προχωρήσει η ως άνω Δ/νση στις αιτηθείσες εργασίες διαμόρφωσης του χώρου του 
ισογείου του κτηρίου ιδιοκτησία της, με την προϋπόθεση ότι θα προβεί σε όλες τις ενέργειες για την 
διευθέτηση των ζητημάτων που ανέκυψαν και θα καλύψει την όποια οικονομική επιβάρυνση 
προκύψει, 

22. Τα από 01-07-2022 & 13-07-2022 ηλεκτρονικά μηνύματα της κας Χονδρονικόλα Ευφροσύνης, 
με τα οποία δηλώνει ότι δεν έχει την υποχρέωση ούτε την αρμοδιότητα να  αναλάβει τα έξοδα για την 
διευθέτηση της έκδοσης μελέτης πυρασφάλειας και τις απαραίτητες άδειες (διαρρύθμισης, μικρής 
κλίμακας, ενημέρωση φακέλου οικοδομικής άδειας) προκειμένου να μπορέσουν να 
πραγματοποιηθούν οι εργασίες αναδιαμόρφωσης των εργασιών του τμήματος του κτηρίου που 
στεγάζεται το Τμήμα Τοπογραφίας-Εποικισμού-Αναδασμού της Δ/νσης Πολιτικής Γης και δεν δίνει την 
συγκατάθεσή της για την αλλαγή διαρρύθμισης του προαναφερθέντος χώρου, 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει: 

 
Α) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 191/2022 απόφασης (Ρ7Η17Λ7-2ΛΕ) της Οικονομικής Επιτροπής και  
Β) Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 267833/30-03-2022 ( ΩΥΠΝ7Λ7-ΦΕΚ) Απόφασης Ανάληψης 

Υποχρέωσης 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Α) Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 191/2022 απόφασης (Ρ7Η17Λ7-2ΛΕ) της Οικονομικής Επιτροπής 
και  

Β) Την ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 267833/30-03-2022 ( ΩΥΠΝ7Λ7-ΦΕΚ) Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης 

 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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