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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 53η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2369/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 26-10-2021, 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: 888773/21-10-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 21-10-2021. 
 

Θέμα 6ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Αίτημα για πρόταση συνεργασίας και χορηγίας για την εκστρατεία κατά της βίας “Γίνε άνθρωπος” 

του CSI Institute. 
 
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 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Αγγέλης Σπυρίδων  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) 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 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 ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 «Αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής» του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018). 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς 
και τις όμοιες του Ν. 4071/2012. 

4. Την με αριθμό 37419/13479/11-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση – επικαιροποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11-5-2018).  

5. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74/26-03-2014). 

6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Την με αριθμό 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ 688/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./3-9-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής: Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων.  

8. Την με υπ’ αριθμ. 625207/23-7-2021 (ΦΕΚ 3353/Β’/26-7-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής περί «παράτασης θητείας των Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής- Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών- Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 457959/1-7-2020 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Αττικής κλπ. 

9. Την με αρ. 864073/14-10-2021 (ΦΕΚ 4832/Β’/19-10-2021) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας 
Αττικής & παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής & σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής 
Διεύθυνσης εσωτερικής λειτουργίας της Περιφέρειας Αττική.  

10. Την επιστολή του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού «Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας» -CSI 
Institute- (Cyber Security International Institute) προς τον Περιφερειάρχη Αττικής κ .Γεώργιο 
Πατούλη,  αναφορικά με το αίτημα για πρόταση συνεργασίας στο πεδίο καταπολέμησης της 
έμφυλης βίας  και χορηγίας για την εκστρατείας κατά της βίας «Γίνε άνθρωπος». Συγκεκριμένα, στο 
πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής σχεδιάζονται δύο ενέργειες: Η 
πρώτη αφορά σε κατασκευή θεματικής ιστοσελίδας και η δεύτερη σε διοργάνωση διημερίδας σε 
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας την περίοδο 22 – 25 Νοεμβρίου, προκειμένου να συμπέσει και με 
τον εορτασμό της Ημέρας Κατά της Βίας Εναντίον των Γυναικών στις 25 Νοεμβρίου. Φρονούμε 
μέσα από αυτή τη δράση ότι αφενός θα αναδειχθούν τα δικαιώματα των γυναικών και αφετέρου ότι 
θα συμβάλει στην καταπολέμηση της βίας εις βάρος τους. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Την έγκριση δαπάνης 15.000€ πλέον ΦΠΑ εις βάρος του ΚΑΕ 084401 για  την κάλυψη των κάτωθι 
αναγκών της εκστρατείας «Γίνε Άνθρωπος»: 
α)Σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία ιστοσελίδας με ενημερωτικό και συμβουλευτικό 
περιεχόμενο. Κόστος κατασκευής και λειτουργίας 3.000€ πλέον ΦΠΑ 24%. 
β)Διοργάνωση εκδήλωσης την περίοδο 22-25 Νοεμβρίου για την ανακοίνωση της εκστρατείας σε 
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, σε αίθουσα χωρητικότητας 1200 ατόμων,  με coffee break και 
mini snacks, 6.000€ πλέον ΦΠΑ 24%. 
γ)Σχεδιασμό και εκτύπωση ενημερωτικού υλικού που θα διανεμηθεί στο κοινό, προσκλήσεων και 
banners, 3.000 € πλέον ΦΠΑ 24%. 
δ) Επικοινωνία και προώθηση της εκστρατείας «Γίνε Άνθρωπος», 2.000 πλέον ΦΠΑ 24%. 
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ε)Goodies bags με ενημερωτικό υλικό που θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες της εκδήλωσης, 
1.000€ πλέον ΦΠΑ 24%.   
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Την έγκριση δαπάνης 15.000€ πλέον ΦΠΑ εις βάρος του ΚΑΕ 084401 για  την κάλυψη των κάτωθι 
αναγκών της εκστρατείας «Γίνε Άνθρωπος»: 
α)Σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία ιστοσελίδας με ενημερωτικό και συμβουλευτικό 
περιεχόμενο. Κόστος κατασκευής και λειτουργίας 3.000€ πλέον ΦΠΑ 24%. 
β)Διοργάνωση εκδήλωσης την περίοδο 22-25 Νοεμβρίου για την ανακοίνωση της εκστρατείας σε 
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, σε αίθουσα χωρητικότητας 1200 ατόμων,  με coffee break και 
mini snacks, 6.000€ πλέον ΦΠΑ 24%. 
γ)Σχεδιασμό και εκτύπωση ενημερωτικού υλικού που θα διανεμηθεί στο κοινό, προσκλήσεων και 
banners, 3.000 € πλέον ΦΠΑ 24%. 
δ) Επικοινωνία και προώθηση της εκστρατείας «Γίνε Άνθρωπος», 2.000 πλέον ΦΠΑ 24%. 
ε)Goodies bags με ενημερωτικό υλικό που θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες της εκδήλωσης, 
1.000€ πλέον ΦΠΑ 24%. 
 
➢ Το τακτικό μέλος  της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό 

μέλος κ. Αγγέλης Σπυρίδων καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: 
«ΚΑΤΑ, επισημαίνοντας ότι δεν έχει ληφθεί έγκριση σκοπιμότητας». 

➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ως 
άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Όσες γιορτές κι αν γίνουν, όσες εκδηλώσεις κι αν 
κάνουν οι διάφορες ΜΚΟ Κυβερνοασφάλειας δεν θα υπάρξει καμιά βελτίωση στη θέση της 
Γυναίκας, στα δικαιώματά της και στην καταπολέμηση της βίας σε βάρος της, αν δεν αλλάξει 
το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα  που  την προωθεί και την ενισχύει». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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