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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 2η 

 
Απόφαση υπ’ αριθ. 101/2019 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-01-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 16510 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 17-01-2019. 

Θέμα 58ο  
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 5000,00€ πλέον ΦΠΑ 
(6.200,00συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) της εκτύπωσης των: α).τριακοσίων (300) τευχών 
φυλλαδίου οδηγιών της άσκησης σεισμού β). τεσσάρων αφισών μεγέθους Α0 για του κυρίου 
χώρου διεξαγωγής σεισμικής άσκησης και εκατό (100)αφισών μεγέθους Α2 για την άσκηση 
παράλληλων δράσεων γ). δώδεκα χιλιάδων τρίπτυχων φυλλαδίων (δισέλιδων Α4) με οδηγίες 
αυτοπροστασίας στον σεισμό, για την άσκηση σεισμού «ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ- ΚΤ 2019» η οποία 
θα διεξαχθεί στην Αθήνα την 19η Φεβρουαρίου 2019 . 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Βρύνα Φωτεινή 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος  

 Νερούτσου Μαρία  

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Λεβέντη Αγγελική 

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

 Στεργίου Ιωάννα  

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Σαπουνά Αγγελική 

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στην κα. 
Ασημακοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
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1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011) και την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016) και  την υπ΄αριθμ.  
66313/24553/25082017 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ Β¨3051/05.09.2017)και ισχύει. 

  3. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A’/11.04.11) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

  4.  Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-14). «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»). 

  5.   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. 

 6.  Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016)«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
7. Την υπ΄άριθμ.  πρωτ. οικ:  48105/06.03.2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 

«Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής»  που  δημοσιεύτηκε 
στο υπ΄αριθμ.(ΦΕΚ ΥΟΔΔ΄ 114/10.03.2017) όπως διορθώθηκε και ισχύει.  

8. Την υπ’ αρ. 348/2019(ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί 
έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019. 

10  Την υπ’ αρ.349/2019 (ΑΔΑ:ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα : «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019». 

11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 111063/02.01.2019  απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
με τις οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας 
Αττικής. 

12. Το υπ΄αριθμ.οικ: 257406/21-12-2018 έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών με θέμα: « Προμήθεια υλικών για την διενέργεια άσκησης σεισμού» καθώς και το 
υπ΄ αριθμ. 3052/9-1-2019 έγγραφο της Αυτοτελής Δνσης Πολιτικής Προστασίας Τμήμα 
Κεντρικού Τομέα ,Νοτίου, Βορείου, Δυτικού Τομέα Αθηνών με θέμα: Διοικητική Μέριμνα –
Εξοπλισμός για την άσκηση σεισμού «ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ ΚΤ 2019» .    

13.Το από 16-01-2019 ηλεκτρονικό μας μήνυμα μας προς το Εθνικό  Τυπογραφείο  με την 
απάντηση της Αυτοτελούς Δνσης Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την χρονική παράδοση  
του ψηφιακού αρχείου  εκτυπώσεων των αφισών της άσκησης σεισμού «ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ 
ΑΡΜΑ 2019» καθώς και την  από 17-01-2019 απάντηση  του Εθνικού Τυπογραφείου με την 
οποία μας ενημερώνει: ότι ο χρόνος παραλαβής –παράδοσης είναι ελάχιστος για την 
εκτύπωση των αφισών. 

14. Το γεγονός ότι η διενέργεια ασκήσεων για θέματα σεισμικού κινδύνου αρμοδιότητας 
Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 1764/12-03-2009 έγγραφο της ΓΓΠΠ,με θέμα 
:  Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αποτίμησης Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια του 
Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» καθώς και το υπ΄ αριθμ. οικ: 
1868/24-12-2018 έγγραφο του ΟΑΣΠ για την διενέργεια άσκησης σεισμού συνεπώς η 
δαπάνη είναι πλήρως λειτουργική και αναγκαία για να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της 
επιχειρησιακής άσκησης σεισμού  επί χάρτου  με τους εμπλεκομένους φορείς και με την  
Περιφέρεια Αττικής. 

  
Εισηγούμαστε  στην Οικονομική Επιτροπή : 

 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 5000,00€ πλέον ΦΠΑ 
(6.200,00συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) της εκτύπωσης : α).τριακοσίων (300) τευχών 
φυλλαδίου οδηγιών της άσκησης σεισμού β). τεσσάρων αφισών μεγέθους Α0 για του κυρίου 
χώρου διεξαγωγής της σεισμικής άσκησης  και εκατό (100) αφισών μεγέθους Α2 για την άσκηση 
παράλληλων δράσεων γ). δώδεκα χιλιάδων τρίπτυχων φυλλαδίων (δισέλιδων Α4) με οδηγίες 
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αυτοπροστασίας στον σεισμό, για  την άσκηση σεισμού «ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ- ΚΤ 2019» η 
οποία θα διεξαχθεί στην Αθήνα την 19η Φεβρουαρίου 2019 . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2019Ε.Φ. 01072 και 
ΚΑΕ 0843.01 CPV: «30197630-1 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ». 

    
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα  αποφασίζει 

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 5.000,00€ πλέον ΦΠΑ, 
(6.200,00συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) της εκτύπωσης: α).τριακοσίων (300) τευχών 
φυλλαδίου οδηγιών της άσκησης σεισμού β). τεσσάρων αφισών μεγέθους Α0 για του κυρίου 
χώρου διεξαγωγής της σεισμικής άσκησης  και εκατό (100) αφισών μεγέθους Α2 για την άσκηση 
παράλληλων δράσεων γ). δώδεκα χιλιάδων τρίπτυχων φυλλαδίων (δισέλιδων Α4) με οδηγίες 
αυτοπροστασίας στον σεισμό, για  την άσκηση σεισμού «ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ- ΚΤ 2019» η 
οποία θα διεξαχθεί στην Αθήνα την 19η Φεβρουαρίου 2019 . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2019Ε.Φ. 01072 και 
ΚΑΕ 0843.01 CPV: «30197630-1 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ». 
 
 
   

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Δημάκος Δημήτριος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Βρύνα Φωτεινή 
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία  
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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