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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. 139/2019 

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 6ο εκτός ημερήσιας διάταξης  

Επικαιροποίηση εγκρίσεων απολογιστικών δαπανών για τη διάθεση οχημάτων- μηχανημάτων και 
προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων κατά το έτος 2018. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Σαπουνά Αγγελική 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Νερούτσου Μαρία  

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Μεταξά Ειρήνη 

 Χριστάκη Μαρία  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Βρύνα Φωτεινή 

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία ου 
κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 19232/21-01-2019 εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

Σας γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δαπάνες Πολιτικής Προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί 
εγκρίσεις των απολογιστικών δαπανών για τον προϋπολογισμό του 2018, αλλά δεν έχουν γίνει οι 
αναλήψεις. Προκειμένου να γίνουν οι αναλήψεις θα πρέπει να γίνει αναφορά σε απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής  ότι βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 2019. 
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Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την επικαιροποίηση των κάτωθι εγκρίσεων της ΟΕ ως προς το έτος 
του προϋπολογισμού 2019. 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΔΑ 

1 Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση 
οχημάτων - μηχανημάτων και προσωπικού για 
την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος 
(πλημμυρικών φαινομένων) στο Δήμο Μάνδρας 
– Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής από τις 
26-06-2018. 
 

3707/11-12-2018 97ΟΩ7Λ7-3Τ0 

2 Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση 
οχημάτων - μηχανημάτων και προσωπικού για 
την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος 
(πλημμυρικών φαινομένων) στο Δήμο Μάνδρας 
– Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής από τις 
27-06-2018. 
 

3708/11-12-2018 7ΣΤ77Λ7-7ΧΗ 

3 Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση 
οχήματος - μηχανήματος και προσωπικού για 
την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος 
(πυρκαγιά) που προέκυψε στην ευρύτερη 
περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου της Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής από τις 06-08-2018. 
 

3706/11-12-2018 69Ψ17Λ7-Δ5Ψ 

4 Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση 
οχημάτων - μηχανημάτων για τη διενέργεια 
εργασιών άρσης επικινδυνοτήτων λόγω των 
πλημμυρικών φαινομένων στην Αττική από 29-
9-2018. 

3930/28-12-2018 6ΔΦΠ7Λ7-8ΩΙ 

5 Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση 
ενός (1) υδροφόρου οχήματος με το απαραίτητο 
προσωπικό του, από 05/09/2018, για την 
αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου 
γεγονότος (πυρκαγιάς) στο Αττικό Άλσος λόγω  
πρόγνωσης πολύ υψηλής επικινδυνότητας. 

2687/25-09-2018 94ΡΔ7Λ7-ΟΨΑ 

6 Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση 
ενός (1) υδροφόρου οχήματος με το απαραίτητο 
προσωπικό του, από 25/09/2018, για την 
αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου 
γεγονότος (πυρκαγιάς) στο Αττικό Άλσος λόγω  
πρόγνωσης πολύ υψηλής επικινδυνότητας. 

3090/23-10-2018 Ω09Π7Λ7-6Ρ6 

 
 
 

Τα  ποσά των  ανωτέρω  δαπανών θα  βαρύνουν  τον ΚΑΕ 5152 του προϋπολογισμού 2019. 
 

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

 
την επικαιροποίηση των κάτωθι εγκρίσεων της ΟΕ ως προς το έτος του προϋπολογισμού 2019. 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΔΑ 

1 Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση 
οχημάτων - μηχανημάτων και προσωπικού για 
την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος 

3707/11-12-2018 97ΟΩ7Λ7-3Τ0 
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(πλημμυρικών φαινομένων) στο Δήμο Μάνδρας 
– Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής από τις 
26-06-2018. 
 

2 Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση 
οχημάτων - μηχανημάτων και προσωπικού για 
την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος 
(πλημμυρικών φαινομένων) στο Δήμο Μάνδρας 
– Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής από τις 
27-06-2018. 
 

3708/11-12-2018 7ΣΤ77Λ7-7ΧΗ 

3 Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση 
οχήματος - μηχανήματος και προσωπικού για 
την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος 
(πυρκαγιά) που προέκυψε στην ευρύτερη 
περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου της Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής από τις 06-08-2018. 
 

3706/11-12-2018 69Ψ17Λ7-Δ5Ψ 

4 Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση 
οχημάτων - μηχανημάτων για τη διενέργεια 
εργασιών άρσης επικινδυνοτήτων λόγω των 
πλημμυρικών φαινομένων στην Αττική από 29-
9-2018. 

3930/28-12-2018 6ΔΦΠ7Λ7-8ΩΙ 

5 Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση 
ενός (1) υδροφόρου οχήματος με το απαραίτητο 
προσωπικό του, από 05/09/2018, για την 
αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου 
γεγονότος (πυρκαγιάς) στο Αττικό Άλσος λόγω  
πρόγνωσης πολύ υψηλής επικινδυνότητας. 

2687/25-09-2018 94ΡΔ7Λ7-ΟΨΑ 

6 Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση 
ενός (1) υδροφόρου οχήματος με το απαραίτητο 
προσωπικό του, από 25/09/2018, για την 
αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου 
γεγονότος (πυρκαγιάς) στο Αττικό Άλσος λόγω  
πρόγνωσης πολύ υψηλής επικινδυνότητας. 

3090/23-10-2018 Ω09Π7Λ7-6Ρ6 

 
Τα  ποσά των  ανωτέρω  δαπανών θα  βαρύνουν  τον ΚΑΕ 5152 του προϋπολογισμού 2019. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική 
Νερούτσου Μαρία  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία  
Πελέκης Ζαχαρίας  
 

 

ΑΔΑ: ΩΓΘΠ7Λ7-ΜΨΛ


		2019-01-31T11:06:24+0200
	Athens




