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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 48η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1938/2013 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 13/09/2013,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 10/09/2013.  

 
Θέμα 7o εκτός ημερησίας 

Έγκριση ανάθεσης για τη διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών από δασικές πυρκαγιές στο Πεδίο του Άρεως και το Αττικό Άλσος από τις 09-08-2013. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

 Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνημόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής επιτροπής για την με αρ. πρωτ. 168078/28-8-2013 εισήγηση της Αυτοτελούς Δ/νσης 
Πολιτικής Προστασίας: 

 
Έχοντας υπ’ όψη: 
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. Δημοσθένη Μπαρούτα. 

3. Την υπ’ αριθ. οικ. 39935/28-02-2013 (ΦΕΚ 543/Β/07-03-2013) Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
του Περιφερειάρχη Αττικής στην Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κα Βασιλάκου Λιλίκα. 

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. 4581/08-08-2013 επείγον έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Λήψη μέτρων  λόγω πολύ 
υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς» με το οποίο ενημερώνει ότι στις 09/8/2013 ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι 
πολύ υψηλός (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 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. Το υπ’ αρ. πρωτ. Οικ.537/9-8-2013 έγγραφο της Δ/νσης Πάρκων & Αλσών με το οποίο μας 
ενημερώνει για την εκδήλωση πυρκαγιών στο Πεδίον του Άρεως στις 8-8-2013 και ότι στα σημεία των 
πυρκαγιών υπάρχουν πολλά υπολείμματα ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς. 

8. 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 Δ/νση Πολιτικής Προστασίας να προβεί σε ενέργειες για την διάθεση υδροφόρων οχημάτων στο 
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, ώστε να 
αντιμετωπισθεί άμεσα ο πολύ υψηλός κίνδυνος  εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 159534/9-08-2013 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών. 
10. Τις από 9/08/2013 εντολές του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας για ενέργειες. 
και  

ΕΠΕΙΔΗ 
Α. 

 Με το ανωτέρω 6ο σχετικό ενημερωθήκαμε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4) στις 
09.8.2013. 

 Με το ανωτέρω 7ο σχετικό έγγραφο ενημερωθήκαμε της Δ/νση Πάρκων & Αλσών για την εκδήλωση 
πυρκαγιών στο Πεδίον του Άρεως στις 8-8-2013 και ότι στα σημεία των πυρκαγιών υπάρχουν πολλά 
υπολείμματα ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς. 

 Με το ανωτέρω 8ο σχετικό ζητήθηκε από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας να μεριμνήσει για τη 
διάθεση υδροφόρων οχημάτων στο Πεδίο του Άρεως και το Αττικό Άλσος καθ όλη τη διάρκεια των 
επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. 

B. 

 Το γεγονός της εκδήλωσης πυρκαγιάς την 8η Αυγούστου 2013 και του πολύ υψηλού κινδύνου 
εκδήλωσης πυρκαγιάς (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4) για τις 09/08/2013, δημιουργεί άμεσο κίνδυνο εκ 
νέου εκδήλωσης πυρκαγιάς στο Πεδίο του Άρεως και ως εκ τούτου άμεσο κίνδυνο βλάβης των 
συμφερόντων της Περιφέρειας Αττικής και της υγείας και ασφάλειας των κατοίκων και εργαζομένων 
της περιοχής και ότι πρέπει να ληφθούν άμεσες ενέργειες προς άρση αυτών των δυσμενών 
συνεπειών. 

 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. 

γι΄ αυτούς τους λόγους, μετά την ανωτέρω 9η σχετική Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, 
δόθηκε η εντολή προς την εταιρεία: 

 ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑΚΗ 
να διαθέσει από τις 09/08/2013 και για 48 ώρες, 2 υδροφόρα οχήματα σε επιφυλακή στο Πεδίο του 
Άρεως προκειμένου να επέμβουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πυρκαγιές, όπως 
αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης και μέχρι του συνολικού ποσού των 10.000,00 € (πλέον 
ΦΠΑ). 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση της υπ’ αρ. 159534/09-08-2013 Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών για την 
απευθείας ανάθεση στην εταιρεία: 

 ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑΚΗ 
να διαθέσει από τις 09/08/2013 και για 48 ώρες, 2 υδροφόρα οχήματα σε επιφυλακή στο Πεδίο του 
Άρεως προκειμένου να επέμβουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πυρκαγιές και μέχρι 
του συνολικού ποσού των 10.000,00 € (πλέον ΦΠΑ). 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 
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Την έγκριση της υπ’ αρ. 159534/09-08-2013 Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών για την 
απευθείας ανάθεση στην εταιρεία: 

 ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑΚΗ 
να διαθέσει από τις 09/08/2013 και για 48 ώρες, 2 υδροφόρα οχήματα σε επιφυλακή στο Πεδίο του 
Άρεως προκειμένου να επέμβουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πυρκαγιές και μέχρι 
του συνολικού ποσού των 10.000,00 € (δέκα χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ. 
 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαμπος Καραθάνος 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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