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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 18η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 689/2016 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 28-03-2016,  ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 55404 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη 
της, στις 21-03-2016, σε ορθή επανάληψη και την από 23-3-2016 ανακοίνωση µετάθεσης της 
Συνεδρίασης. 

Θέµα 31
ο
 

Ανάκληση της µε αρ. 280/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ύψους 13.000€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για τη 
συνδιοργάνωση και διεξαγωγή του 2ου ∆ιεθνούς Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Εθελοντικών Οµάδων 
και άσκησης αντιµετώπισης καταστροφών, από σεισµό.  
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• ∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

• Σαπουνά Αγγελική  
Τα αναπληρωµατικά µέλη: 

• Τσούπρα Ιωάννα 

• Νερούτσου Μαρία  

• ∆ανάκος Χριστόφορος 
Απόντες:  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Τζίβα Αιµιλία 

• Αλεξίου Αθανάσιος  

• Μοίρας Ιωάννης 

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Καράµπελας Κωνσταντίνος 

• Κοροµάντζος Βασίλειος 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία 
Κονταρά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραµάνος δίνει το λόγο στoν κ. 
Κάββαλο, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα  εξής:  
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
ειδικότερα του άρθρου 186 παρ.ΙΙ κεφ. Η εδ. 13.  

2. Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων».  
3. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
4. Τον Ν.4270/14 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας και άλλες διατάξεις»  
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5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά 
θέµατα του Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 
4320/2015 και το Ν. 4354/2015.  

6. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισµός Περιφέρειας 
Αττικής), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 44403/20-10-2011 Απόφαση (ΦΕΚ 
2494/Β/04-11-2011) και ισχύει 

7. Το άρθρο 3 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» 

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 183947/22.09.2014 (ΦΕΚ 599/30.10.2014) απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισµού Αντιπεριφερειαρχών. 

9. Την Απόφαση µε αρ. 8/14-01-2016 του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής της 
      Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα δαπάνης ύψους     
       13.000€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για τη συνδιοργάνωση και διεξαγωγή του  
       2ου ∆ιεθνούς Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Εθελοντικών Οµάδων και άσκησης  
       αντιµετώπισης καταστροφών από σεισµό.     
10. Τα µε αρ. πρωτ. οικ. 16493/27-01-2016 και 19700/02-02-2016 έγγραφα της Αυτοτελούς 

∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, σύµφωνα µε το οποίο η δαπάνη των 13.000 € συµπ. ΦΠΑ 
θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844.01, E.Φ. 01072 και θα καλύψει αποκλειστικά τη διαµονή (µε 
ηµιδιατροφή) των εθελοντικών οµάδων του εξωτερικού οι οποίες θα φιλοξενηθούν στην 
Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου/άσκησης. Ο συνολικός αριθµός των φιλοξενουµένων 
ατόµων υπολογίζεται στα 110-120 άτοµα για 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της Αθήνας. 

11. Το µε αρ. πρωτ. οικ.51000/15-03-2016 έγγραφο της Αυτοτελούς ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 
Προστασίας µε το οποίο ενηµερώθηκε η Υπηρεσία µας ότι επειδή το παραπάνω Συνέδριο θα 
διεξαχθεί στο δήµο Αιγάλεω υπάγεται στη χωρική αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Π.Ε. ∆υτικού Τοµέα  

 
Επειδή σύµφωνα µε τα παραπάνω ο σχετικός φάκελος διαβιβάστηκε στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
Π.Ε. ∆υτικού Τοµέα 

 

Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή 

Tην ανάκληση της µε αρ. 280/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 13.000€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για τη 
συνδιοργάνωση και διεξαγωγή του 2ου ∆ιεθνούς Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Εθελοντικών Οµάδων 
και άσκησης αντιµετώπισης καταστροφών από σεισµό. 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

Tην ανάκληση της µε αρ. 280/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ύψους 13.000€ (δέκα τριών χιλιάδων ευρώ), 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για τη συνδιοργάνωση και διεξαγωγή του 2ου ∆ιεθνούς 
Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Εθελοντικών Οµάδων και άσκησης αντιµετώπισης καταστροφών από 
σεισµό. 
 
 

       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

       Καραµάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  

Στεργίου Ιωάννα  

Μπαλάφας Γεώργιος 

∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

Σαπουνά Αγγελική  

Τσούπρα Ιωάννα 

Νερούτσου Μαρία  

∆ανάκος Χριστόφορος 
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