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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 58η
Απόφαση υπ’ αριθμ. 2974/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 03-12-2019, 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. 778013 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη
της, στις 28-11-2019.
Θέμα 10 εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για την κατεπείγουσα προμήθεια σάκων άμμου ως μέτρο
πρόσθετης ετοιμότητας ενόψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται να
πλήξουν την περιοχή της Αττικής από τις 24-11-2019.
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
• Παπαγεωργίου Νικόλαος
• Κόκκαλης Βασίλειος
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος
• Αδαμόπουλου Γεωργία
• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
• Μπαλάφας Γεώργιος
• Κατσικάρης Δημήτριος
• Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Τα αναπληρωματικά μέλη:
• Αγγελόπουλος Γεώργιος
• Αγγέλης Σπυρίδων
• Κατριβάνος Γεώργιος
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
• Γεωργόπουλος Γεώργιος
• Κουρή Μαρία
• Καραμάνος Χρήστος
• Μεθυμάκη Άννα
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία, έχουν αντικατασταθεί από τα
αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά
Δημητροπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και
αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς αφορούν
σε παρεμβάσεις πρόσθετης ετοιμότητας ενόψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων ο πρόεδρος
της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αριθμ πρωτ:
786902/2-12-2019 εισήγηση της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας στην οποία αναφέρονται
τα εξής:
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Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως
ισχύει.
3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και λοιπές
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73).
5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
7. Τις διατάξεις της υπ. αρ. πρωτ. 37419/13479/08-05-18 Απόφασης του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β’ 1661/11-05-2018) «‘Έγκριση της 121/2018
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
8. Το υπ΄αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.
9. Την υπ’ αριθ. 499022/03-09-2019 (ΦΕΚ 688/τ’Υ.Ο.Δ.Δ./03.09.2019) Απόφαση του
Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής» (ΑΔΑ: ΩΞΡΟ7Λ7-7ΕΣ) καθώς και την υπ’αριθ. 722070/2019
απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ /Β/ 4258/20-11-2019).
10. Την υπ.αριθμ. 25/31-01-2019 (ΑΔΑ:Ω2Ρ17Λ7-Θ1Λ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
περί Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Πρωτοκόλλου και
Ηλεκτρονικής έκδοσης και διακίνησης εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της
Περιφέρειας Αττικής.
11. Το υπ. αρ. πρωτ. 7767/30-10-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
(ΑΔΑ: ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ) με θέμα «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» .
12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5563/23-11-2019 “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ” έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε./Κέντρο
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών
Φαινομένων» με ισχύ από την Κυριακή 24-11-2019 έως την Τρίτη 26-11-2019, με συνημμένο
το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ (α/α 14/2019) όπου ειδικότερα
για την Αττική προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
13. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5562/23-11-2019 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε./Κέντρο Επιχειρήσεων
Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Πρόγνωση Καιρικών Φαινομένων» με συνημμένο το σχετικό
δελτίο καιρού της ΕΜΥ με προβλέψεις για την Κυριακή 24-11-2019, νεφώσεις παροδικά
αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες, φαινόμενα τα οποία κατά
τόπους αναμένονται πολύ ισχυρά.
14. Την τηλεφωνική επικοινωνία της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε./Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής
Προστασίας με την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας καθώς και της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας στην
οποία έγινε αναφορά στην επικινδυνότητα των φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν
στην Αττική.
15. Το από 23-11-2019 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε./Κέντρο
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας με το οποίο διαβιβάστηκε εκ νέου το Έκτακτο Δελτίο
Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με την επισήμανση ότι έχει χαρακτηρισθεί από την ΕΜΥ
ως «ΚΟΚΚΙΝΟ», λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να επικρατήσουν.
16. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5569/24-11-2019 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε./Κέντρο Επιχειρήσεων
Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Πρόγνωση Καιρικών Φαινομένων» με συνημμένο το σχετικό
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17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

δελτίο καιρού της ΕΜΥ με προβλέψεις για την Δευτέρα 25-11-2019, νεφώσεις με βροχές και
καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές.
Το γεγονός ότι με το υπ. αρ. Δ/Υ/23-11-2019 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής
Προστασίας ζητήθηκε από τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες η έκτακτη σύγκληση
Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) λόγω της πρόγνωσης για
σημαντική επιδείνωση των καιρικών συνθηκών από 24-11-2019.
Το γεγονός ότι κατά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
(Σ.Ο.Π.Π.) Π.Ε. Δυτικής Αττικής και του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
(Σ.Ο.Π.Π.) Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών ζητήθηκε η διάθεση από την Περιφέρειας περί των
δύο χιλιάδων (2000) σάκων άμμου και τη διάθεσή τους σε δήμους με σκοπό την ενίσχυση
στοχευμένης προστασίας παραρεμάτιων περιοχών ώστε οι σάκοι να τοποθετηθούν σε
προβληματικά σημεία σε ρέματα.
Το υπ. υπ. αρ. πρωτ. Ε.Π. 1/24-11-2019 έγγραφο του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής
Προστασίας για την προμήθεια σάκων με άμμο για τη στοχευμένη προστασία σε διάφορα
προβληματικά σημεία σε ρέματα.
Το γεγονός ότι από τις επικίνδυνες συνθήκες που αναμενόταν να επικρατήσουν σε περιοχές
της Αττικής πιθανόν να προέκυπτε άμεσος μεγάλος κίνδυνος για τη ζωή και την περιουσία των
πολιτών, τις υποδομές και τα συμφέροντα της Περιφέρειας Αττικής και συνεπώς υπήρχε
επιτακτική ανάγκη να γίνουν άμεσες ενέργειες για τη λήψη πρόσθετων μέτρων ετοιμότητας, για
όσο διαρκούν οι συνθήκες αυτές.
Το γεγονός ότι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, τρείς από τους ενταγμένους στο μητρώο για
την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων εργολήπτες ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΚΕ, LM
CONSTRUCTION ΑKTE., Γ.ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δήλωσαν ότι μπορούν άμεσα να
διαθέσουν σάκους των 25 κιλών με άμμο σε νάιλον συσκευασία.
Την από 24-11-2019 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη προς τον Περιφερειάρχη Αττικής και τις
προφορικές εντολές του προς τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.
Την υπ. αρ. πρωτ. Χ198/24-11-2019 πρόσκληση προς την επιχείρηση LM CONSTRUCTION
ΑKTE σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2 περ. γ. του Ν. 4412/16 για την ανάθεση μετά από
διαπραγμάτευση (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) της προμήθειας ως χιλίων (1000) σάκων
άμμου, 25 κιλών σε νάιλον συσκευασία και την παράδοσή τους (από την ίδια επιχείρηση, με
ίδια μέσα σε χώρο που θα υποδειχθεί) σε δήμους των ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών και ΠΕ
Δυτικής Αττικής στις 24-11-2019..
Την υπ. αρ. πρωτ. Χ199/24-11-2019 πρόσκληση προς την επιχείρηση ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2 περ. γ. του Ν. 4412/16 για την ανάθεση μετά
από διαπραγμάτευση (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) της προμήθειας ως χιλίων (1000)
σάκων άμμου, 25 κιλών σε νάιλον συσκευασία και την παράδοσή τους (από την ίδια
επιχείρηση, με ίδια μέσα σε χώρο που θα υποδειχθεί) σε δήμους των ΠΕ Δυτικού Τομέα
Αθηνών και ΠΕ Δυτικής Αττικής στις 24-11-2019.
Την υπ. αρ. πρωτ. Χ200/24-11-2019 πρόσκληση προς την επιχείρηση Γ.ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2 περ. γ. του Ν. 4412/16 για την ανάθεση μετά από
διαπραγμάτευση (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) της προμήθειας ως χιλίων (1000) σάκων
άμμου, 25 κιλών σε νάιλον συσκευασία και την παράδοσή τους (από την ίδια επιχείρηση, με
ίδια μέσα σε χώρο που θα υποδειχθεί) σε δήμους των ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών και ΠΕ
Δυτικής Αττικής στις 24-11-2019.
Τις από 24-11-2019 οικονομικές προσφορές των επιχειρήσεων: α) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ
ΙΚΕ (τιμή 3,20 € /σάκο άμμου χωρίς ΦΠΑ), β) Γ.ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε (τιμή 3,50 € /σάκο
άμμου χωρίς ΦΠΑ) και γ) LM CONSTRUCTION ΑKTE (τιμή 3,20 € /σάκο άμμου, χωρίς ΦΠΑ).
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Χ 201/24-11-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής.

ΕΠΕΙΔΗ
Α. Με τα ανωτέρω (12) έως (16) σχετικά, ενημερωθήκαμε για σημαντική επιδείνωση των καιρικών
συνθηκών από την Κυριακή 24-11-2019 έως την Τρίτη 26-11-2019 με την εκδήλωση κατά τόπους
επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
Β. Από τις πολύ επικίνδυνες συνθήκες που αναμενόταν να επικρατήσουν σε περιοχές της Αττικής
πιθανόν να προέκυπτε άμεσος μεγάλος κίνδυνος για τη ζωή και την περιουσία των πολιτών, τις
υποδομές και τα συμφέροντα της Περιφέρειας Αττικής και συνεπώς υπάρχει επιτακτική ανάγκη να
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γίνουν άμεσες ενέργειες για τη λήψη πρόσθετων μέτρων ετοιμότητας, για όσο διαρκούν οι
συνθήκες αυτές.
Γ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω (Α) και (Β) καθώς και τα (18) και (19) σχετικά έγινε εισήγηση
του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας (22 σχετικό) για τη διαπραγμάτευση (χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση) με τρείς (3) από τους ενταγμένους στο μητρώο για την αντιμετώπιση
εκτάκτων καταστάσεων εργολήπτες ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΚΕ, LM CONSTRUCTION ΑKTE.
Γ.ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την ανάθεση της προμήθειας δύο χιλιάδων (20000) σάκων
άμμου, ως μέτρο πρόσθετης ετοιμότητας (με βάση και τις αποφάσεις των Σ.Ο.Π.Π) ενόψει
έκτακτων καταστάσεων που μπορούν να προκληθούν από την εκδήλωση των προβλεπόμενων
επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται να πλήξουν την περιοχή της Αττικής.
Δ. Με τα (23) έως (25) σχετικά έγιναν προσκλήσεις του Περιφερειάρχη Αττικής προς τις ανωτέρω
επιχειρήσεις για διαπραγμάτευση (χωρίς δημοσίευση) κατά τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2
περ. γ. του Ν. 4412/2016 για τη προμήθεια σάκων άμμου.
Ε. Κατόπιν διαπραγμάτευσης συμφωνήθηκε τελικά με τις επιχειρήσεις ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ
ΙΚΕ και LM CONSTRUCTION ΑKTE (που έδωσαν τις χαμηλότερες τιμές ανά σάκο) η άμεση
διάθεση από χίλιους (1000) σάκους έκαστη επιχείρηση (καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα της
παράδοσης 2000 σάκων από έναν σε μία μέρα), με τιμή 3,00 € / σάκο, και η παράδοσή τους (από
την ίδια επιχείρηση, με ίδια μέσα σε χώρο που θα υποδειχθεί) σε δήμους των ΠΕ Δυτικού Τομέα
Αθηνών και ΠΕ Δυτικής Αττικής.
Ζ. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν.
3852/10 [(1) σχετικό], προχώρησε στη λήψη της ανωτέρω (27) σχετικής Απόφασης με την οποία
ανατέθηκε, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το άρθρο
32, παρ. 2 περ. γ. του Ν. 4412/2016, στους εργολήπτες:
•
•

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΚΕ
LM CONSTRUCTION AKTE

της προμήθειας σάκων άμμου δύο χιλιάδων (2000) σάκων με τη δυνατότητα προμήθειας επιπλέον
τετρακοσίων (400) σάκων εφόσον απαιτηθεί, (από όποιον ή όποιους εργολήπτες δύνανται να
παραδώσουν αυθημερόν) και ως του ποσού των εννέα χιλιάδων ευρώ (9000,00€) με 24% ΦΠΑ,
ως μέτρο πρόσθετης ετοιμότητας ενόψει έκτακτων καταστάσεων που μπορούν να προκληθούν
από την εκδήλωση των προβλεπόμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται να
πλήξουν την περιοχή της Αττικής. Στη δαπάνη περιλαμβάνεται η παράδοσή τους (από την ίδια
επιχείρηση, με ίδια μέσα σε σημεία που θα υποδειχθούν) σε διάφορες περιοχές των ΠΕ Δυτικού
Τομέα Αθηνών και ΠΕ Δυτικής Αττικής με σκοπό την τοποθέτηση αυτών πλησίον των πρανών
ρεμάτων, για την προστασία παραρεμάτιων περιοχών. Το ποσό θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5152 του
προϋπολογισμού 2019.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση της υπ’ αριθ. Χ 201/24-11-2019 Απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής, καθώς και την
έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την ανάθεση στους εργολήπτες:
•
•

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΚΕ
LM CONSTRUCTION AKTE

της κατεπείγουσας προμήθειας σάκων άμμου δύο χιλιάδων (2000) σάκων με τη δυνατότητα
προμήθειας επιπλέον τετρακοσίων (400) σάκων εφόσον απαιτηθεί, (από όποιον ή όποιους
εργολήπτες δύνανται να παραδώσουν αυθημερόν) και ως του ποσού των εννέα χιλιάδων ευρώ
(9000,00€) με 24% ΦΠΑ, ως μέτρο πρόσθετης ετοιμότητας ενόψει έκτακτων καταστάσεων που
μπορούν να προκληθούν από την εκδήλωση των προβλεπόμενων επικίνδυνων καιρικών
φαινομένων που αναμένονται να πλήξουν την περιοχή της Αττικής. Στη δαπάνη περιλαμβάνεται η
παράδοσή τους (από την ίδια επιχείρηση, με ίδια μέσα σε σημεία που θα υποδειχθούν) σε
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διάφορες περιοχές των ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών και ΠΕ Δυτικής Αττικής με σκοπό την
τοποθέτηση αυτών πλησίον των πρανών ρεμάτων, για την προστασία παραρεμάτιων περιοχών.
Το ποσό θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5152 του προϋπολογισμού 2019.
Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά, μετά την παράδοση των υλικών και η οποία θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
Την έγκριση της υπ’ αριθ. Χ 201/24-11-2019 Απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής, καθώς και την
έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την ανάθεση στους εργολήπτες:
•
•

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΚΕ
LM CONSTRUCTION AKTE

της κατεπείγουσας προμήθειας σάκων άμμου δύο χιλιάδων (2000) σάκων με τη δυνατότητα
προμήθειας επιπλέον τετρακοσίων (400) σάκων εφόσον απαιτηθεί, (από όποιον ή όποιους
εργολήπτες δύνανται να παραδώσουν αυθημερόν) και ως του ποσού των εννέα χιλιάδων ευρώ
(9000,00€) με 24% ΦΠΑ, ως μέτρο πρόσθετης ετοιμότητας ενόψει έκτακτων καταστάσεων που
μπορούν να προκληθούν από την εκδήλωση των προβλεπόμενων επικίνδυνων καιρικών
φαινομένων που αναμένονται να πλήξουν την περιοχή της Αττικής. Στη δαπάνη περιλαμβάνεται η
παράδοσή τους (από την ίδια επιχείρηση, με ίδια μέσα σε σημεία που θα υποδειχθούν) σε
διάφορες περιοχές των ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών και ΠΕ Δυτικής Αττικής με σκοπό την
τοποθέτηση αυτών πλησίον των πρανών ρεμάτων, για την προστασία παραρεμάτιων περιοχών.
Το ποσό θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5152 του προϋπολογισμού 2019.
Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά, μετά την παράδοση των υλικών και η οποία θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Αδαμόπουλου Γεωργία
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Μπαλάφας Γεώργιος
Κατσικάρης Δημήτριος
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Αγγέλης Σπυρίδων
Κατριβάνος Γεώργιος
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