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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2928/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ. οικ. 198413 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-
10-2018. 
 

Θέμα 36ο  
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 4.500,00€ πλέον ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών 
και προμήθεια εξοπλισμού για την πραγματοποίηση  της άσκησης σεισμού «ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ –
ΝΤ 2018» που θα διεξαχθεί  στην Περιφερειακή  Ενότητα  Νοτίου Τομέα Αθηνών, την 27η Νοεμβρίου 
2018 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Τζίβα Αιμιλία  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Τσούπρα Ιωάννα 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ 197727/15-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 
Π.Ε. Νότιου Τομέα, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα τις διατάξεις του  
άρθρου 6, περίπτωση 14, το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α΄/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις 
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αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», καθώς και τον Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α΄/2018) και 
ισχύει. 

2. Την αριθ. 109290/39629/23-12-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αρ. 438/2016 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την αρ. 66313/24553 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 273/2017 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 3051/Β/05-09-2017), καθώς 
και την αριθ. 37419/13479/8-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 
1661/Β΄/2018) «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρεια 
Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής» και ισχύει. 

3. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Π.Δ. 80/2016 ( ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
5. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4337/2015(ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015). 

6. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Την αριθ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114/10-03-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 122/τ.ΥΟΔΔ/15-03-17 και ισχύει.  

8. Την υπ’ αριθ. οικ.130459/2-7-2018 (ΦΕΚ 2780/Β΄/12-07-2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς  Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης», όπως ισχύει.  

9. Την υπ’ αριθ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής». 

10. Το υπ’αριθ.64528/03-04-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και 
Συλλογικών Οργάνων. 

11. Tην υπ’ αριθμ. 425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, με θέμα 
την Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής  οικονομικού έτους 2018, την αριθ. 84/2018 
(ΑΔΑ: 65ΝΟ7Λ7-9ΑΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την 1η 
αναμόρφωση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και την υπ.’ 
αριθ. 181/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ:6ΥΖΠ7Λ7-ΛΟΦ), αναφορικά με τη 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής οικονομικού έτους 2018. 

12. Την υπ’ αριθμ. 105159/36993/29-12-2017 Επικύρωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και τις  Α.Π.:  23201/8723/20-04-2018  και 55780/19589/31-07-
2018  Αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Τεκμαιρόμενη 
νομιμότητα της υπ’ αριθμ. 84/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου» και 
«Τεκμαιρόμενη νομιμότητα της υπ’ αριθ. 181/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου», 
αντιστοίχως. 

13. Την υπ’ αριθμ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου,  με θέμα 
την Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και την 
αριθ.180/2018 (ΑΔΑ:62M97Λ7-3ΙΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα 
«έγκριση 2ης  αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2018» 

14. Το άρθρο 78 του  Ν.4413/2016 (προσθήκη παρ.3Α στο άρθρο 16 του Ν.4146/2013)(ΦΕΚ 
148/τ.Α΄/08-08-2016), με το οποίο παραχωρήθηκαν κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα,  στην 
Περιφέρεια Αττικής  εκτάσεις, μετά των υφισταμένων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, στη θέση 
του Φαληρικού όρμου, όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ.ΔΔΠ/β0016000/1186 ΕΞ 2016)/5-10-
2016 Απόφαση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών και ισχύει. 
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15. Την υπ΄αριθ. ΔΔΠ/Β/0016000/1186 ΕΞ 2016(ΦΕΚ 3344/19-10-2016) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών με θέμα «καθορισμός όρων και λεπτομερειών της παραχώρησης κατά χρήση, 
χωρίς αντάλλαγμα στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων, μετά των υφισταμένων κτισμάτων και 
εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού όρμου» και ιδιαίτερα το άρθρο 3.  

16. Το υπ’αριθ. οικ. 8375/13-01-2017 Πρωτόκολλο Καταγραφής-Παράδοσης-Παραλαβής των 
παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφισταμένων κτισμάτων και 
εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου, ανάμεσα στην Περιφέρεια Αττικής και την ΕΤΑΔ 
ΑΕ.  

17. Το υπ’ αριθ. 192294/4-10-2018 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Αττικής,  Τμήμα Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου, Δυτικού Τομέα  Αθηνών με θέμα: 
“Διοικητική Μέριμνα-Εξοπλισμός για την άσκηση σεισμού ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ-ΝΤ 2018- η οποία 
θα διεξαχθεί στην Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών την 27η Νοεμβρίου 2018”, αναφορικά με την 
προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (υλικοτεχνικού) και παρεχόμενων υπηρεσιών (παροχή 
ελαφρών γευμάτων-ροφημάτων, παροχή διοικητικών υπηρεσιών υποστήριξης της εκδήλωσης) 
καθώς και διάθεσης  κατάλληλης αίθουσας με παροχές μικροφωνικής εγκατάστασης  και 
συναφούς εξοπλισμού για οπτικοακουστική κάλυψη,   για την ομαλή διεκπεραίωση της εν τω 
θέματι άσκησης σεισμού « ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ-ΝΤ 2018»  της 27ης Νοεμβρίου, που θα διεξαχθεί 
από τις 08:30 έως τις 14:30 : α) ως επιχειρησιακή άσκηση επί χάρτου στο κτίριο της Π.Ε. Νοτίου 
Τομέα Αθηνών που βρίσκεται στην παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου (Κτίριο 210 Α΄, πρώην 
Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις) και β) με παράλληλες δράσεις με ασκήσεις ετοιμότητας στη Μαρίνα 
Αλίμου, στο Δημαρχείο Ν.Σμύρνης και στο 1ο Γυμνάσιο Αγ. Δημητρίου (Στρογγυλό) 

18. Το υπ’ αριθ. οικ. 196975/10-10-2018  έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Νοτίου 
Τομέα Αθηνών, με αίτημα που αφορά την ανάγκη για συμπληρωματικές  προμήθειες αναφορικά 
με αυτές του ανωτέρω εγγράφου , προκειμένου να διεξαχθεί αποτελεσματικά  η εν τω θέματι 
άσκηση 

19. Το  γεγονός ότι η διεξαγωγή της προαναφερόμενης άσκησης σεισμού στην οποία θα 
συμμετέχουν πλήθος  Φορείς  και Υπηρεσίες (Γ.Γ.Π.Π., ΕΚΕΠΥ, Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
ΕΛ.ΑΣ., Λιμεναρχείο Σαρωνικού, Εθελοντικές Οργανώσεις  Π.Π., Υπηρεσίες ΠΕ Νότιου Τομέα, 
Δήμοι, μαθητές κ.ά.) με εκτιμώμενο αριθμό ατόμων περίπου 250, προάγει τα συμφέροντα των 
πολιτών με απώτερο σκοπό την προάσπιση της ασφάλειας αυτών και ανταποκρίνεται στο 
ανάλογο ή προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την 
τήρησης της αρχής της οικονομικότητας . 

 
 
 
 
 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η  υπηρεσία  εισηγείται    

 
 

      Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 4.500,00€  πλέον Φ.Π.Α, για την 
παροχή υπηρεσιών και προμήθεια εξοπλισμού για την πραγματοποίηση  της άσκησης σεισμού 
«ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ-ΝΤ 2018» , με ημερομηνία διεξαγωγής την 27η Νοεμβρίου 2018, στην Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών [Κτίριο 210 Α΄, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις,  με παράλληλες 
δράσεις με ασκήσεις ετοιμότητας στη Μαρίνα Αλίμου, στο Δημαρχείο Νέας Σμύρνης και στο 1ο 
Γυμνάσιο Αγ. Δημητρίου (Στρογγυλό). Ειδικότερα, η ανωτέρω δαπάνη θα καλύψει τα κάτωθι  : 
        
1. Προμήθεια καφέδων, χυμών, μπισκότων, ελαφρού γεύματος και εμφιαλωμένου νερού (2 

μικρά νερά ανά άτομο), για τις ανάγκες 250 ατόμων που θα συμμετέχουν τόσο στον κύριο 
χώρο διεξαγωγής της άσκησης επί χάρτου όσο και στα σημεία διεξαγωγής των ασκήσεων 
ετοιμότητας. (Τη διανομή των γευμάτων, του νερού κτλ στα σημεία των επεισοδίων θα 
αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της  Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής). 

2. Προμήθεια 120 (εκατόν είκοσι) καρτελών διαπίστευσης με κορδόνι για το λαιμό. 
3. Προμήθεια 100(εκατό) φακέλων με λάστιχο (μεγέθους Α4), 100 (εκατό) στυλό και 2 κουτιών 

φωτοτυπικού χαρτιού Α4.  
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4. Προμήθεια 20 (είκοσι) γιλέκων ασφαλείας πορτοκαλί χρώματος (με ασημί αντανακλαστικές 
ταινίες)  με τα διακριτικά της Περιφέρειας Αττικής, ώστε να διατεθούν στους συμμετέχοντες, 
κυρίως στα επεισόδια που θα εκτυλιχτούν  σε εξωτερικό χώρο.   

5. Προμήθεια 120 (εκατόν είκοσι) τευχών του φυλλαδίου οδηγιών της άσκησης (εκτύπωση σε 
τετραχρωμία, 35 σελίδες  έκαστο φυλλάδιο), καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες χαρτών που θα 
διατεθούν από τους  συμμετέχοντες Δήμους της Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών. 

6. Προμήθεια 4 (τεσσάρων) αφισών μεγέθους Α0, 2(δύο) κρεμαστρών για αφίσες Α0 και 
8(οκτώ) αφισών μεγέθους Α2 σε τετραχρωμία.  

7. Ενοικίαση 200 πτυσσόμενων καθισμάτων. 
8. Φωτογραφική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης.  
9. Μικροφωνική εγκατάσταση για την ηχητική κάλυψη της διατιθέμενης αίθουσας με τοποθέτηση 

2(δύο) μεγάλων  ηχείων, 2(δύο) μικροφώνων και κονσόλας. Παράλληλα καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εν θέματι άσκησης θα παρίσταται επαγγελματίας ηχολήπτης. 

10. Εγκατάσταση τριών (3) φορητών υπολογιστών και τριών (3) εκτυπωτών  
11. Προμήθεια 4(τεσσάρων) επιδαπέδιων πανό (roll up), διαστάσεων 90εκ. πλάτος x 200εκ. 

ύψος, προσαρμοσμένα σε ειδικό μηχανισμό τοποθετημένα σε θήκη 
12. Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας (συνεργείο καθαρισμού)με τα απαραίτητα καθαριστικά 

υλικά για τον καθαρισμό της αίθουσας διεξαγωγής της άσκησης σεισμού, πριν τη διεξαγωγή 
της συγκέντρωσης  καθώς και την επομένη της διεξαγωγής αυτής . 

 
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω υπηρεσίες –προμήθειες θα παρασχεθούν στο σύνολό τους από 
έναν Οικονομικό Φορέα. 

          
      Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 084401 «Εκθέσεις-Διοργάνωση συνεδρίων -πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   » και τον Ε.Φ. 04072 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018, 
με προϋπολογιζόμενο ποσό ύψους 4.500,00€ πλέον ΦΠΑ.  
 
 
 
 
 

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

      Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 4.500,00€  πλέον Φ.Π.Α, για την 
παροχή υπηρεσιών και προμήθεια εξοπλισμού για την πραγματοποίηση  της άσκησης σεισμού 
«ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ-ΝΤ 2018» , με ημερομηνία διεξαγωγής την 27η Νοεμβρίου 2018, στην Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών [Κτίριο 210 Α΄, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις,  με παράλληλες 
δράσεις με ασκήσεις ετοιμότητας στη Μαρίνα Αλίμου, στο Δημαρχείο Νέας Σμύρνης και στο 1ο 
Γυμνάσιο Αγ. Δημητρίου (Στρογγυλό). 
                 

      Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 084401 «Εκθέσεις-Διοργάνωση συνεδρίων -πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   » και τον Ε.Φ. 04072 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018, 
με προϋπολογιζόμενο ποσό ύψους 4.500,00€ πλέον ΦΠΑ.  
 

 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος   
Τζίβα Αιμιλία  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη  
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
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