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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 3η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 145/2014 
Στην Αθήνα, σήµερα στις 17/01/2014,  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 14/01/2014.  

 
Θέµα 2o εκτός ηµερήσιας διάταξης 

Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση µηχανηµάτων - οχηµάτων και προσωπικού για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πληµµυρικών φαινοµένων στη Λ. Κηφισού στις 16/01/2014.    
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Ελένη Ζαφειρίου 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Σπυρίδων Σπυρίδων  

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, ενηµερώνει τα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 10739/16-01-2014 εισήγηση της Πολιτικής Προστασίας 
στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
 
Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 179/15-01-2014 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Πρόγνωση Καιρικών Φαινοµένων» 
σύµφωνα µε το οποίο στις 16/01/2014 στην περιοχή της Αττικής θα σηµειωθούν τοπικές βροχές 
και καταιγίδες τις πρωινές ώρες. 

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 167/14-01-2014 κατεπείγον έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Έκτακτο ∆ελτίο 
Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινοµένων» µε το οποίο θέτει την Περιφέρεια Αττικής σε 
κατάσταση ετοιµότητας προκειµένου να αντιµετωπιστούν προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν 
από την εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων από τις 15 έως τις 16-01-2014, σύµφωνα µε 
το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού α.α:02/2014 της ΕΜΥ. 

3. Το υπ’ αριθ. 193/16-01-2014 έγγραφο του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γ.Γ.Π.Π. µε το οποίο 
αιτείται τις άµεσες ενέργειές µας για την άντληση όµβριων υδάτων από το πληµµυρισµένο 
οδόστρωµα επί της Λ. Κηφισού στο ρεύµα προς Πειραιά, προ της εξόδου της Ιερά Οδού. 

4. Tο σχέδιο δράσης της υπηρεσίας µας για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και 
αποκατάσταση καταστροφών από πληµµυρικά φαινόµενα.  
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5. Την υπ’ αριθ. 2959/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε την οποία 
ορίζονται οι τιµές µίσθωσης οχηµάτων, µηχανηµάτων έργων και προσωπικού για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από πληµµύρες από 01-01-2014 έως 31-12-2014. 

6. Το γεγονός ότι από την έκτακτη ανάγκη λόγω πληµµυρικών φαινοµένων που έχει δηµιουργηθεί 
στη Λ. Κηφισού προκύπτει άµεσος κίνδυνος βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, 
της οικονοµίας, των υποδοµών και των συµφερόντων της Περιφέρειας Αττικής και πρέπει να 
γίνουν άµεσες ενέργειες προς την αντιµετώπιση αυτής. 

7. Τις από 16/01/2014 εντολές του Εντεταλµένου Συµβούλου Πολιτικής Προστασίας για ενέργειες. 
8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.006/10237/16-01-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής. 
και  

ΕΠΕΙ∆Η 
Α. 

• Με το ανωτέρω 1ο σχετικό ενηµερωθήκαµε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας 
Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση τοπικών βροχών και καταιγίδων στην περιοχή της Αττικής 
στις 16/01/2014. 

• Με το ανωτέρω 2ο σχετικό ενηµερωθήκαµε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας 
Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση από την ΕΜΥ «Έκτακτου ∆ελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων 
Καιρικών Φαινοµένων» και για τη θέση µας σε κατάσταση ετοιµότητας προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν προβλήµατα που θα προκύψουν από την εκδήλωση ισχυρών βροχών και 
καταιγίδων από τις 15 έως τις 16-01-2014, σύµφωνα µε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού 
α.α:02/2014 της ΕΜΥ. 

• Με το ανωτέρω 3ο σχετικό το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΓΠΠ αιτήθηκε τις άµεσες ενέργειές µας για 
την άντληση όµβριων υδάτων από το πληµµυρισµένο οδόστρωµα επί της Λ. Κηφισού στο ρεύµα 
προς Πειραιά, προ της εξόδου της Ιερά Οδού. 

 
Β. Το γεγονός ότι από την έκτακτη ανάγκη λόγω πληµµυρικών φαινοµένων που έχει δηµιουργηθεί στη 
Λ. Κηφισού προκύπτει άµεσος κίνδυνος βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, της 
οικονοµίας, των υποδοµών και των συµφερόντων της Περιφέρειας Αττικής και πρέπει να γίνουν άµεσες 
ενέργειες προς την αντιµετώπιση αυτής. 
γι’ αυτούς τους λόγους, µε την ανωτέρω 8η σχετική Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ανατέθηκε στην 
εταιρεία: 

• ∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε∆Ε 
να διαθέσει από τις 16/01/2014 το απαραίτητο προσωπικό και οχήµατα - µηχανήµατα, προκειµένου να 
επέµβουν για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω πληµµύρας στη Λ. Κηφισού και µέχρι του 
συνολικού ποσού των 500,00 € (συµπ. Φ.Π.Α.). 
 
Θέτουµε υπ όψη σας τα αναλυτικά δελτία ηµερήσιας κίνησης της παραπάνω εργοληπτικής εταιρείας 
από τα οποία προκύπτουν τα παρακάτω: 
 
Α. ∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε∆Ε (Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 16/01/2014) 

A/A ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ/ 
ΩΡΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ 
4Χ4 

7 32,4 226,80 

2 ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

7 24,3 170,10 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

   396,90 

και 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Α. Την έγκριση της Φ.006/10237/16-01-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής για την απ’ ευθείας 
ανάθεσης στην εταιρεία: 

• ∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε∆Ε 
να διαθέσει από τις 16/01/2014 το απαραίτητο προσωπικό και οχήµατα - µηχανήµατα, προκειµένου να 
επέµβουν για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω πληµµύρας στη Λ. Κηφισού και µέχρι του 
συνολικού ποσού των 500,00 € (συµπ. Φ.Π.Α.). 
 
Β. Την έγκριση της δαπάνης για τις ανωτέρω εργασίες και σε βάρος του ΚΑΕ 5152 01072 
Προϋπολογισµού 2014 ως ακολούθως: 
- ∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε∆Ε δαπάνη ποσού 396,90 € πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 488,19 € 
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Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
Α.  Την έγκριση της Φ.006/10237/16-01-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής για την απ’ ευθείας 

ανάθεση στην εταιρεία: «∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε∆Ε», προκειµένου να διαθέσει από τις 
16/01/2014 το απαραίτητο προσωπικό και οχήµατα - µηχανήµατα, για την αντιµετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών λόγω πληµµύρας στη Λ. Κηφισού και µέχρι του συνολικού ποσού των 500,00 
€ (συµπ. Φ.Π.Α.). 

 
Β.  Την έγκριση δαπάνης ποσού 396,90€ (τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών) πλέον 

ΦΠΑ 23% ήτοι 488,19 €, για τις ανωτέρω εργασίες που θα καλύψει η εταιρεία: «∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε∆Ε», σε βάρος του ΚΑΕ 5152 01072 Προϋπολογισµού 2014. 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης 
Γεώργιος Καστρινάκης 
∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυµάκη  
Ιωάννης Αξαρλής 
Ελένη Ζαφειρίου 
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