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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 44η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1727/2013 
 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 27/8/2013,  ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00µ .µ. ,  στο αµφιθέατρο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 
και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, 
ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 
22/8/2013.  

 
Θέµα 9o 

Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης διάθεσης µηχανηµάτων- οχηµάτων και προσωπικού για την 
διάθεση υδροφόρων για το Πεδίο του Άρεως και το Αττικό Άλσος από τις 11-8-2013. 
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης  
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Ιωάννης Αξαρλής 

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, η κα Βασιλάκου ενηµερώνει τα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την αριθ. Πρωτ. 159677/13-08-2013 εισήγηση της Πολιτικής 
Προστασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 120440/2011 (ΦΕΚ 2973/Β/23-11-2011) απόφαση µεταβίβασης 

αρµοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Αττικής στον Περιφερειακό Σύµβουλο της Περιφέρειας Αττικής 
κ. Φουντά Γεώργιο. 

2. Την υπ’ αριθ. οικ. 16562/24-01-2013 (ΦΕΚ 223/Β/05-02-2013) Απόφαση µεταβίβασης 
αρµοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Αττικής στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. ∆ηµοσθένη 
Μπαρούτα. 

3. Την υπ’ αριθ. 129629/02-07-2013 (ΦΕΚ 1743/Β/15-07-2013) Απόφαση µεταβίβασης 
αρµοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Αττικής στην Αντιπεριφερειάρχη κα Λιλίκα Βασιλάκου. 

4. Τις υπ’ αριθ. 805/2013 και 1177/2013 Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής µε τις οποίες καταρτίζεται µητρώο εργοληπτικών εταιρειών για την αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών από δασικές πυρκαγιές. 
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5. Την υπ’ αρ. 84027/25-4-2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην οποία      ορίζονται οι 
τιµές µίσθωσης οχηµάτων, µηχανηµάτων έργων και προσωπικό. 

6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4631/10-08-2013 επείγον έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Λήψη µέτρων  λόγω πολύ 
υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς» µε το οποίο ενηµερώνει ότι στις 11/8/2013 ο κίνδυνος πυρκαγιάς 
είναι πολύ υψηλός (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 4) και η πιθανότητα εκδήλωσης και εν συνεχεία 
ανάπτυξης πυρκαγιάς θεωρείται ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ και ότι απαιτείται ετοιµότητα προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 

7. Τo υπ’ αριθµ. πρωτ. 159218/9-8-2013 έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Κεντρικού Τοµέα Αθηνών «Αναγκαιότητα διάθεσης υδροφόρων οχηµάτων» µε το οποίο µας 
ενηµερώνει για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο Πεδίο του Άρεως στις 8-8-2013 και ζητείται 
από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας να προβεί σε ενέργειες για την διάθεση τεσσάρων 
υδροφόρων (δύο για το πεδίο του Άρεως και δύο για το Αττικό Άλσος),  προκειµένου να είναι σε 
επιφυλακή κάθε φορά που η επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλή (κατηγορία 
κινδύνου 4) ή σε κατάσταση συναγερµού (κατηγορία κινδύνου 5) µέχρι την λήξη της αντιπυρικής 
περιόδου, ώστε να αντιµετωπισθεί άµεσα ο πολύ υψηλός κίνδυνος  εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

8. Το γεγονός ότι από την εκδήλωση και ανάπτυξη πυρκαγιάς δηµιουργείται άµεσος κίνδυνος 
βλάβης των συµφερόντων της περιφέρειας Αττικής και πρέπει να γίνουν άµεσες ενέργειες προς 
άρση αυτών των δυσµενών συνεπειών.  

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 159274/10-08-2013 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Οικονοµικών κας 
Λιλίκας Βασιλάκου. 

10. Τις από 10/08/2013 εντολές του Εντεταλµένου Συµβούλου Πολιτικής Προστασίας για ενέργειες. 
και  

ΕΠΕΙ∆Η 
 

Α. 

• Με το ανωτέρω 6ο σχετικό ενηµερωθήκαµε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής 
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 4) και την ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ πιθανότητα εκδήλωσης και εν συνεχεία ανάπτυξης 
πυρκαγιάς στις 11.8.2013. 

• Με το ανωτέρω 7ο ζητήθηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού 
Τοµέα Αθηνών να προβούµε σε ενέργειες για την διάθεση υδροφόρων για το Πεδίο του Άρεως 
και το Αττικό Άλσος προκειµένου να είναι σε επιφυλακή κάθε φορά που η επικινδυνότητα 
εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλή (κατηγορία κινδύνου 4) ή σε κατάσταση συναγερµού 
(κατηγορία κινδύνου 5) µέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου 

Β. Η πυρκαγιά ως φαινόµενο εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών γιατί µπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων και να προκαλέσει καταστροφές στην 
οικονοµία και  τις υποδοµές. 

Γ. Είναι αναγκαία η διάθεση υδροφόρων οχηµάτων για τον περιορισµό της επικινδυνότητας 
εκδήλωσης πυρκαγιάς στο Πεδίο του Άρεως και το Αττικό Άλσος. 
γι’ αυτούς τους λόγους, µετά την ανωτέρω 9η σχετική Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Οικονοµικών, 
δόθηκαν οι εντολές προς τις εταιρείες: 

1. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
2. ΛΕΤΣΙΟΣ ΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ Ε∆Ε 

να διαθέσουν στις 11/08/2013 και µέχρι το πέρας της έκτακτης ανάγκης (πολύ υψηλός κίνδυνος 
πυρκαγιάς), το απαραίτητο προσωπικό και µηχανήµατα, προκειµένου να επέµβουν για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από πυρκαγιές στο Πεδίο του Άρεως και στο Αττικό Άλσος, 
όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης, και µέχρι του συνολικού ποσού των 2.000,00 € 
(πλέον Φ.Π.Α. 23%). 
Θέτουµε υπ όψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα αναλυτικά δελτία ηµερήσιας κίνησης των 
παραπάνω εργοληπτικών εταιρειών από τα οποία προκύπτουν τα παρακάτω: 

 
Α. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (11/08/2013) 

A/A ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
ΩΡΑ 

∆ΑΠΑΝΗ (€) 

1 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 09 90 810,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

   810,00 

 
Β. ΛΕΤΣΙΟΣ ΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ Ε∆Ε (11/08/2013) 

A/A ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ/ 

∆ΑΠΑΝΗ (€) 
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ΩΡΑ 

1 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 
ΟΧΗΜΑ 

09 90 810,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

   810,00 

και 
 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Α. Την έγκριση της υπ’ αρ. 159274/10-08-2013 Απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονοµικών κας 

Βασιλάκου Λιλίκας για την απ’ ευθείας ανάθεση στις εταιρείες:  
 
1. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
2. ΛΕΤΣΙΟΣ ΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ Ε∆Ε 
 
να διαθέσουν στις 11/08/2013 και µέχρι το πέρας της έκτακτης ανάγκης (πολύ υψηλός κίνδυνος 

πυρκαγιάς), το απαραίτητο προσωπικό και µηχανήµατα, προκειµένου να επέµβουν για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από πυρκαγιές στο Πεδίο του Άρεως και στο Αττικό Άλσος και 
µέχρι του συνολικού ποσού των 2.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 23%). 

 
Β. Την έγκριση των δαπανών ανά εργοληπτική επιχείρηση και σε βάρος του ΚΑΕ 5152 του Ε.Φ. 

01072, Προϋπολογισµού 2013, ως ακολούθως: 
 
1. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δαπάνη ποσού 810,00 € πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 996,30€ 
2. ΛΕΤΣΙΟΣ ΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ Ε∆Ε δαπάνη ποσού 810,00 € πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 

996,30€ 
Συνολική δαπάνη: 1.620,00 € πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 1.992,60 € 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
Α.  Την έγκριση της µε αρ. πρωτ.  159274/10-08-2013 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονοµικών 

κας Βασιλάκου Λιλίκας για την απ’ ευθείας ανάθεση της διάθεσης στις 11/08/2013 και µέχρι το 
πέρας της έκτακτης ανάγκης, του απαραίτητου προσωπικού και µηχανηµάτων, προκειµένου να 
επέµβουν για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από πυρκαγιές στο Πεδίο του Άρεως και στο 
Αττικό Άλσος και µέχρι του συνολικού ποσού των 2.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 23%),στις εταιρείες:  

1. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
2. ΛΕΤΣΙΟΣ ΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ Ε∆Ε 
 
Β. Την έγκριση των δαπανών ανά εργοληπτική επιχείρηση και σε βάρος του ΚΑΕ 5152 του Ε.Φ. 

01072, Προϋπολογισµού 2013, ως ακολούθως: 
1. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δαπάνη ποσού 810,00 € (οχτακόσια δέκα ευρώ) πλέον 

ΦΠΑ 23% ήτοι 996,30€ (εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτά) 
2. ΛΕΤΣΙΟΣ ΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ Ε∆Ε δαπάνη ποσού 810,00 € (οχτακόσια δέκα ευρώ) 

πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 996,30€ (εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτά) 
Συνολική δαπάνη: 1.620,00 € (χίλια εξακόσια είκοσι ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 1.992,60 € 
(χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτά) 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης 
Γεώργιος Καστρινάκης  
∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυµάκη 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαµπος Καραθάνος  
Χρήστος Κουρούσης 
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