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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 60η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3063/2019 
  Στην Αθήνα, σήμερα στις 10-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 

Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 800711 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 05-12-2019. 

 
Θέμα 23ο  

  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών της διεξαγωγής άσκησης 
πλημμυρικού κινδύνου, με τίτλο «ΠΟΤΑΜΙΔΕΣ – ΔΤ 2020» της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 
Προστασίας, συνολικού προϋπολογισμού 5.500,00 €, συμπ. ΦΠΑ. 

 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος  

 Αγγέλης Σπυρίδων 

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Μεθυμάκη Άννα 
 
  Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3), έχουν αντικατασταθεί από τα 

αναπληρωματικά μέλη.  
  Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Παπαθανάση,  η οποία ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – εμβάθυνση της δημοκρατίας – ενίσχυση της συμμετοχής – βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 
Α΄133/19-7-2018).   

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012 και Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-
2019). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010)  «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) Απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2018 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα οι διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 6. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

7. Τις διατάξεις του 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 και ισχύει.  

8. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» όπως διορθώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει.   

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

10. Την υπ’ αρ. 499022/02-09-2019 (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη 
Αττικής, με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων». 

11. Την υπ αρ. 216/2019 (ΑΔΑ: ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά 
με την έκκριση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής.  

12. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του Ν. 4625/2019 
(ΦΕΚ 139/τ. Α΄/31-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 
επείγουσες διατάξεις». 

13. Την υπ’ αρ. 349/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας για το οικονομικό έτος 2019, 
όπως τροποποιήθηκε αναμορφώθηκε και ισχύει.    

14. Το υπ’ αρ. πρωτ. 745437/19-11-2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 
Κεντρικού, Νοτίου, Βορείου και Δυτικού Τομέα Αθηνών με το οποίο μας γνωστοποιείται η 
διεξαγωγή επιχειρησιακής άσκησης επί χάρτου για θέματα πλημμυρικού κινδύνου, που θα 
διεξαχθεί στο Δυτικό Τομέα Αθηνών την 4η Φεβρουαρίου 2020, στην οποία θα συμμετέχουν 
συνολικά περίπου 200 άτομα από διάφορους φορείς. Κατά τη διάρκεια της, η Ομάδα 
Σχεδιασμού της Άσκησης (ΟΣΧΑ) θα στεγαστεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, ενώ 
παράλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση του πλημμυρκού κινδύνου θα γίνουν με την εμπλοκή 
και την συνεργασία όλων των Δήμων του Δυτικού Τομέα Αθηνών, Εθελοντικών Οργανώσεων 
Π.Π. και σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, και θα έχει διάρκεια από τις 
09:30πμ έως και τις 14:00μμ, και όπως ορίζεται στο ίδιο έγγραφο «εάν μια άσκησης υπερβαίνει 
τις 4 ώρες, ένα πρόχειρο γεύμα, πρέπει να προσφέρεται σε όλους τους συμμετέχοντες 
(ηθοποιούς, ασκούμενους, ελεγκτές και αξιολογητές)». Για τη διεξαγωγή της άσκησης θα 
απαιτηθούν:  
1) Καφέδες, χυμοί, μπισκότα, ελαφρύ γεύμα και εμφιαλωμένο νερό (2 μικρά νερά ανά άτομο) 

για την κάλυψη των αναγκών των 200 ατόμων που θα συμμετέχουν στο κύριο χώρο 
διεξαγωγής της άσκησης (Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου) και στις παράλληλες δράσεις 
αυτής.   

2) Εκατόν πενήντα (150) φάκελοι με λάστιχο (μεγέθους Α4) και εκατόν πενήντα (150) στυλό 
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3) Διακόσια (200) τεύχη του φυλλαδίου οδηγιών της άσκησης, εκτύπωσης 4χρωμίας, 36 
σελίδων, μεγέθους Α4 

4) Τέσσερις (4) αφίσες μεγέθους Α0 για το χώρο διεξαγωγής της άσκησης και είκοσι (20) αφίσες 
μεγέθους Α2 για τις ανάγκες διεξαγωγής των παράλληλων δράσεων, 4χρωμίας εκτυπωμένες 
σε μουσαμά, καθώς επίσης και επαρκή ποσότητα αυτοκόλλητης ταινίας διπλής όψεως.  

5) Δέκα χιλιάδες (10.000) τρίπτυχα φυλλάδια (δισέλιδα Α4) με οδηγίες αυτοπροστασίας σε 
πλημμυρικό κίνδυνο, τα οποία θα διανεμηθούν στους μαθητές των σχολείων που θα 
συμμετέχουν στις παράλληλες δράσεις  και στις Εθελοντικές Ομάδες.   

15. Σύμφωνα με το άρθρο 186, ενότητα Θ, σημεία 6,  και 7 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-06-2010) 
ορίζεται, μεταξύ άλλων, ως αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών ο 
σχεδιασμός και η οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των 
καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και συντονισμός της δράσης του 
απαραίτητου δυναμικού και των μέσων προς την κατεύθυνση αυτή, επίσης ο συντονισμός όλων 
των υπηρεσιών της περιφέρειας, καθώς και του δημοσίου και ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για 
την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση 
των ζημιών.  Η επιχειρησιακή άσκηση επί χάρτου για θέματα πλημμυρικού κινδύνου που θα 
διεξαχθεί στην  ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, συνάδει με τις ως άνω οριζόμενες αρμοδιότητες των 
Περιφερειών. 

16. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της δαπάνης τεκμαίρεται βάσει έρευνας αγοράς της 
Υπηρεσίας μας.   

17. Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 5.500,00 €, συμπ. ΦΠΑ και θα 
βαρύνει τον ΚΑΕ 084401 προϋπολογισμού 2019 του ειδικού φορέα 03072. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών της διεξαγωγής 
επιχειρησιακής άσκησης πλημμυρικού κινδύνου, με τίτλο «ΠΟΤΑΜΙΔΕΣ – ΔΤ 2020» της Αυτοτελούς 
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, που θα διεξαχθεί στο Δυτικό Τομέα Αθηνών (Εκθεσιακό Κέντρο 
Περιστερίου), την 4η  Φεβρουαρίου 2020, συνολικού προϋπολογισμού 5.500,00 €, συμπ. ΦΠΑ.    
  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 084401, προϋπολογισμού έτους 2019 του Ειδικού Φορέα 03072. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών της διεξαγωγής 
επιχειρησιακής άσκησης πλημμυρικού κινδύνου, με τίτλο «ΠΟΤΑΜΙΔΕΣ – ΔΤ 2020» της Αυτοτελούς 
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, που θα διεξαχθεί στο Δυτικό Τομέα Αθηνών (Εκθεσιακό Κέντρο 
Περιστερίου), την 4η  Φεβρουαρίου 2020, συνολικού προϋπολογισμού 5.500,00 €, συμπ. ΦΠΑ.    
  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 084401, προϋπολογισμού έτους 2019 του Ειδικού Φορέα 03072. 

 

 

       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
  Νικόλαος Πέππας 

 Τα Μέλη  
    Παπαγεωργίου Νικόλαος 
    Κόκκαλης Βασίλειος 
    Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
    Αδαμοπούλου Γεωργία  
    Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
    Καραμάνος Χρήστος 
    Κατσικάρης Δημήτριος 
    Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
    Αγγελόπουλος Γεώργιος  
    Αγγέλης Σπυρίδων 
    Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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