
 

 1 

   
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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  95/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 18-1-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 32191/13-1-
2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 13-1-
2022. 
 

Θέμα 94ο  
Επικαιροποίηση εγκρίσεων απολογιστικών δαπανών για τη διάθεση οχημάτων- 
μηχανημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων κατά το έτος 
2021. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
 Κουρή Μαρία 
 Βερελή Βασιλική 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Βλάχου Γεωργία 
 Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
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Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, 
κα Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. 
Καπατσέλη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Σας γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δαπάνες Πολιτικής Προστασίας για τις οποίες έχουν 
εκδοθεί εγκρίσεις των απολογιστικών δαπανών για τον προϋπολογισμό του 2021, 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 2022. 
Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την επικαιροποίηση των κάτωθι εγκρίσεων της ΟΕ ως προς 
το έτος του προϋπολογισμού 2022. 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΔΑ 

1 Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη 
διάθεση ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο 
Αττικό Άλσος και ενός (1) υδροφόρου 
οχήματος στο Μητροπολιτικό Πάρκο 
«Αντώνης Τρίτσης» με το απαραίτητο 
προσωπικό τους, από τις 26/06/2021. 
 

2740/30-11-2021 6ΞΞ87Λ7-ΟΔΙ 

2 Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη 
διάθεση ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο 
Αττικό Άλσος και ενός (1) υδροφόρου 
οχήματος στο Μητροπολιτικό Πάρκο 
«Αντώνης Τρίτσης» με το απαραίτητο 
προσωπικό τους, από τις 01/07/2021, για 
την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου 
απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιάς). 
 
 

2739/30-11-2021 ΨΙ2Δ7Λ7-ΛΘ5 

3 Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη 
διάθεση ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο 
Αττικό Άλσος, ενός(1) υδροφόρου 
οχήματος στο Πεδίο του Άρεως και ενός (1) 
υδροφόρου οχήματος στο Μητροπολιτικό 
Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» με το 
απαραίτητο προσωπικό τους από 
14/07/2021, για την αντιμετώπιση τυχόν 
έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος 
(πυρκαγιάς). 
 

2738/30-11-2021 ΨΠΦΒ7Λ7-ΦΑΟ 

4 Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη 
διάθεση ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο 
Αττικό Άλσος, ενός (1) υδροφόρου 
οχήματος στο Πεδίον του Άρεως και ενός 
(1) υδροφόρου οχήματος στο 
Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» 
με το απαραίτητο προσωπικό τους, από τις 
21-07-2021. 

2737/30-11-2021 9ΧΨΤ7Λ7-Τ4Δ 
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5 Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για την 
παροχή αναγκαίων μηχανημάτων έργου-
οχημάτων με το απαραίτητο προσωπικό 
τους για την άρση επικινδυνοτήτων και την 
βραχεία αποκατάσταση των δυσμενών 
επιπτώσεων που προκάλεσε η χιονόπτωση 
στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής από τις 18-02-
2021. 

2166/28-9-2021 ΛΩΚΦ7Λ7-Μ4Α 

 
Τα  ποσά των  ανωτέρω  δαπανών θα  βαρύνουν  τον ΚΑΕ 5152 του προϋπολογισμού 2022 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
Την επικαιροποίηση των κάτωθι εγκρίσεων της ΟΕ ως προς το έτος του προϋπολογισμού 
2022. 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΔΑ 

1 Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη 
διάθεση ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο 
Αττικό Άλσος και ενός (1) υδροφόρου 
οχήματος στο Μητροπολιτικό Πάρκο 
«Αντώνης Τρίτσης» με το απαραίτητο 
προσωπικό τους, από τις 26/06/2021. 
 

2740/30-11-2021 6ΞΞ87Λ7-ΟΔΙ 

2 Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη 
διάθεση ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο 
Αττικό Άλσος και ενός (1) υδροφόρου 
οχήματος στο Μητροπολιτικό Πάρκο 
«Αντώνης Τρίτσης» με το απαραίτητο 
προσωπικό τους, από τις 01/07/2021, για 
την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου 
απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιάς). 
 
 

2739/30-11-2021 ΨΙ2Δ7Λ7-ΛΘ5 

3 Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη 
διάθεση ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο 
Αττικό Άλσος, ενός(1) υδροφόρου 
οχήματος στο Πεδίο του Άρεως και ενός (1) 
υδροφόρου οχήματος στο Μητροπολιτικό 
Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» με το 
απαραίτητο προσωπικό τους από 
14/07/2021, για την αντιμετώπιση τυχόν 
έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος 
(πυρκαγιάς). 
 

2738/30-11-2021 ΨΠΦΒ7Λ7-ΦΑΟ 

4 Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη 
διάθεση ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο 
Αττικό Άλσος, ενός (1) υδροφόρου 

2737/30-11-2021 9ΧΨΤ7Λ7-Τ4Δ 
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οχήματος στο Πεδίον του Άρεως και ενός 
(1) υδροφόρου οχήματος στο 
Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» 
με το απαραίτητο προσωπικό τους, από τις 
21-07-2021. 

5 Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για την 
παροχή αναγκαίων μηχανημάτων έργου-
οχημάτων με το απαραίτητο προσωπικό 
τους για την άρση επικινδυνοτήτων και την 
βραχεία αποκατάσταση των δυσμενών 
επιπτώσεων που προκάλεσε η χιονόπτωση 
στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής από τις 18-02-
2021. 

2166/28-9-2021 ΛΩΚΦ7Λ7-Μ4Α 

 
 
Τα  ποσά των  ανωτέρω  δαπανών θα  βαρύνουν  τον ΚΑΕ 5152 του προϋπολογισμού 2022 
 
 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη 
Αικατερίνη  καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει 
την ως άνω απόφαση. 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει 
την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Παραμένει αναπάντητο το ερώτημα 
πως μπορούν να αντιμετωπίζουν τέτοια γεγονότα οι ιδιώτες και όχι κάποια κρατική 
υπηρεσία όπως όφειλε, αφού πρόκειται για την Πολιτική Προστασία και είναι στην 
αρμοδιότητά της η αντιμετώπιση επικινδύνων καιρικών φαινομένων. Έχουμε 
καταγγείλει ότι αυτές οι αναθέσεις για την αντιμετώπιση ακόμα και κάποιου έκτακτου 
γεγονότος είναι κατασπατάληση δημόσιου χρήματος. Η Περιφέρεια Αττικής ασκεί την 
αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας, δαπανώντας τεράστια ποσά για να 
χρηματοδοτήσει εργολήπτες (εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα) για να τεθούν στην 
διάθεση της για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Προφανώς δεν αμφισβητείται η 
ανάγκη συνδρομής της Περιφέρειας Αττικής, αλλά μέσω μιας οργανωμένης και 
πλήρως εξοπλισμένης Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, 
όσο και σε μηχανολογικό» 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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