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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
(Ως προς τα υπογραμμισμένα) 

 

 

  
 

    
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 49η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2250/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 839250/7-10-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 7-10-2021. 
 

Θέμα 8ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση απευθείας ανάθεσης και απολογιστικής δαπάνης για την έντυπη ενημέρωση των πολιτών 
για μέτρα αυτοπροστασίας από πλημμύρες, διανομή χέρι με χέρι σε πολυσύχναστα σημεία της 
Περιφέρειας Αττικής και σε Σχολεία. Τίτλος εντύπου 'Πως να μείνεις ΑΣΦΑΛΗΣ σε περίπτωση 
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ". 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Καραμάνος Χρήστος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγέλης Σπυρίδων  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 

Αθήνα,   21-10-2021 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Νικόλαος Πέππας 
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Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Κόκκαλη, ο οποίος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας 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.4662/2020 (ΦΕΚ27/Α/7-02-2020) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και 
Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού 
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

6. 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». 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

8. 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». 

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) , την υπ’αριθ. 722070/12-11-19 (ΦΕΚ 4258/τ‘ Β/20-11-19) και την 
υπ’αριθ. 457959/01-07-20 (ΦΕΚ 2763/τ‘ Β/7-07-20) Αποφάσεις  του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα 
«Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» καθώς και τις 624277/31-08-2020(ΦΕΚ 
699/τ’Υ.Ο.Δ.Δ./01.09.2020), 1002357/28-12-2020(ΦΕΚ 1077/τ΄Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2020), 526516/26-
06-2021(ΦΕΚ 494 /τ΄Υ.Ο.Δ.Δ./28-06-2021), 625207/23-07-2021 (ΦΕΚ 3353/τB/26-07-2021) με 
θέμα «Παράταση Θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής». 

10. Το αριθ. 8794/06-12-2019 έγγραφο της ΓΓΠΠ με θέμα «1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας διαχείρισης συνεπειών από την Εκδήλωση 
Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία “ΔΑΡΔΑΝΟΣ”, στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου 
Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης” (ΑΔΑ: ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04) καθώς και 
τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής, κατ επιταγή του Σχεδίου “ΔΑΡΔΑΝΟΣ”. 

11. Το υπ’ αριθμ. 8447/17-9-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα 
«Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων»  

12. Το γεγονός ότι λόγω έλλειψης προσωπικού και ειδικά της ειδικότητας οδηγών η υπηρεσία μας 
αδυνατεί να διανείμει ενημερωτικά φυλλάδια σε μεγάλες ποσότητες και σε πολλά σημεία άμεσα ενώ 
τα διαθέσιμα έντυπα δεν επαρκούν για ευρείες δράσεις ενημέρωσης πληθυσμού. 

13. Το γεγονός ότι λόγω της πρόσφατης εκδήλωσης και ανάπτυξης  ακραία καταστροφικών δασικών 
πυρκαγιών σε περιοχές της Αττικής,  επάγεται άμεσα σοβαρός επαπειλούμενος κίνδυνος 
πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές της Αττικής, με πιθανές δυσμενείς συνέπειες για τη ζωή και 
την περιουσία των πολιτών και των συμφερόντων της Περιφέρειας Αττικής. 
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14. Τη Γενική πρόγνωση Καιρού Ελλάδας (3-7 ημερών) της ΕΜΥ/ΕΜΚ της 12ης Οκτωβρίου 2021, 
σύμφωνα με την οποία από την Πέμπτη 15/10/2021 έντονα καιρικά φαινόμενα συνοδευόμενα με 
ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν περιοχές στις οποίες περιλαμβάνεται και η Αττική. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Την έγκριση σκοπιμότητας για απ ευθείας ανάθεση για την έντυπη ενημέρωση των πολιτών στα μέτρα 
αυτοπροστασίας από πλημμύρες, με διανομή χέρι με χέρι 200.000 εντύπων σε πολυσύχναστα σημεία 
της Περιφέρειας Αττικής και σε Σχολεία. Τίτλος εντύπου 'Πως να μείνεις ΑΣΦΑΛΗΣ σε περίπτωση 
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ" κόστους έως 15.000 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι έως 18.600 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Η δράση θα περιλαμβάνει την εκτύπωση μονόφυλλου έγχρωμου ενημερωτικού εντύπου, διπλής όψης 
καθώς και τη διανομή αυτού σε περιοχές Δήμων της Αττικής αυξημένου πλημμυρικού κινδύνου 
(πολυσύχναστα σημεία και σχολεία). 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
Την έγκριση σκοπιμότητας για απ ευθείας ανάθεση για την έντυπη ενημέρωση των πολιτών στα μέτρα 
αυτοπροστασίας από πλημμύρες, με διανομή χέρι με χέρι 200.000 εντύπων σε πολυσύχναστα σημεία 
της Περιφέρειας Αττικής και σε Σχολεία. Τίτλος εντύπου 'Πως να μείνεις ΑΣΦΑΛΗΣ σε περίπτωση 
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ" κόστους έως 15.000 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι έως 18.600 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
Η δράση θα περιλαμβάνει την εκτύπωση μονόφυλλου έγχρωμου ενημερωτικού εντύπου, διπλής 
όψης καθώς και τη διανομή αυτού σε περιοχές Δήμων της Αττικής αυξημένου πλημμυρικού 
κινδύνου (πολυσύχναστα σημεία και σχολεία). 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Α. έτους 2021, Ε.Φ. 01.072, ΚΑΕ 0879.01, CPV: 
30197630-1. 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το αναπληρωματικό 

μέλος κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και 

Ανδρουλακάκης Νικόλαος καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει την ως άνω 

απόφαση  με την εξής παρατήρηση: «Ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτούν οι κάτοικοι 
της Αττικής από πλημμύρες είναι να προχωρήσουν τα αντιπλημμυρικά έργα, με 
ολοκληρωμένο σχεδιασμό εργασιών από την εκβολή μέχρι την πηγή των ρεμάτων. Είναι 
ντροπή να παραπέμπεται και αυτό όπως και όλα τα θέματα Πολιτικής Προστασίας στην 
ατομική ευθύνη, ειδικά για τους κατοίκους των περιοχών που κάηκαν τα τελευταία χρόνια και 
έχουν τον μεγαλύτερο πλημμυρικό κίνδυνο» 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 
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