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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 4
η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 212/2014 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 24/01/2014,  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 21/01/2014.  

 

Θέµα 4
o εκτός ηµερήσιας διάταξης

 

∆ιάθεση Μηχανηµάτων – οχηµάτων και προσωπικού για την κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή των 
Κυθήρων 1-2 Αυγούστου 2013. 
 
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 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Σπυρίδων Σπυρίδων  

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.  

• Αντρέας Πολυζωγόπουλος 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. 
Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι 
στο Μνηµόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. Κουλελή 
ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής 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. 

5. Την υπ’ αρ. 84027/25-04-2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην οποία     ορίζονται 
οι τιµές µίσθωσης οχηµάτων, µηχανηµάτων έργων και προσωπικού 

6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4389/31-07-2013 επείγον έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Λήψη µέτρων     λόγω πολύ 
υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς» µε το οποίο την 01/08/2013 ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ 
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υψηλός (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 4) και η πιθανότητα εκδήλωσης και εν συνεχεία ανάπτυξης 
πυρκαγιάς θεωρείται ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ. 

7. Το υπ'αριθµ  Φ38/41/2196/01-08-2013 έγγραφο του ∆ήµου Κυθήρων µε τo οποίo ζητείται η 
συνδροµή της Περιφέρειας Αττικής για την άµεση µίσθωση υδροφόρων οχηµάτων για την 
κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή των Κυθήρων . 

8. Το υπ'αριθµ. 153577/01-08-2013  έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων µε το οποίο ζητείται  η 
άµεση συνδροµή. 

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 153764/2-08-2013 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Οικονοµικών         κας 
Βασιλάκου Λιλίκας. 

10. Τις από 01-08-2013 εντολές του Εντεταλµένου Συµβούλου Πολιτικής Προστασίας για ενέργειες. 
11. Την υπ αριθ. οικ. 154458/05-08-2013 Απόφαση  Ανάληψης πίστωσης για κατάσβεση πυρκαγιάς 

στα Κύθηρα. 
12. Την υπ’ αριθ. 1725/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιροπής έγκρισης ανάθεσης στην εταιρία 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ  για τη διάθεση  µηχανηµάτων – οχηµάτων και προσωπικού για 
την κατάσβεση πυρκαγιάς  στην περιοχή των Κυθήρων 1-2 Αυγούστου 2013. 

   
ΕΠΕΙ∆Η 

   Α. 

• Με το ανωτέρω 7
ο
 σχετικό µας ζητήθηκε  από το ∆ήµο Κυθήρων η διάθεση  µηχανηµάτων – 

οχηµάτων και προσωπικού για την κατάσβεση πυρκαγιάς  στην περιοχή των Κυθήρων  

• Με το ανωτέρω 8
ο
 σχετικό ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Κατσικάρης ζήτησε την άµεση 

συνδροµή  της Περιφέρειας Αττικής. 
Β.   Η πυρκαγιά εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών γιατί καταστρέφει το  
 φυσικό περιβάλλον , 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 συνδροµή της Περιφέρειας Αττικής στο ∆ήµο Κυθήρων για την κατάσβεση   της 
πυρκαγιάς.. Γι' αυτούς τους λόγους, µε την ανωτέρω 9

η
 σχετική Απόφαση  της  Αντιπεριφερειάρχη 

Αττικής, κας Βασιλάκου Λιλίκας δόθηκαν οι εντολές προς την εταιρεία: 
 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ για τη διάθεση  µηχανηµάτων – οχηµάτων και προσωπικού  για 
την κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή των Κυθήρων 1-2 Αυγούστου 2013 .  

• Θέτουµε υπ’ όψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα αναλυτικά δελτία ηµερήσιας κίνησης της 
παραπάνω εργοληπτικής εταιρείας από τα οποία προκύπτουν τα παρακάτω: 

• 1-8-2013        3 βυτιοφόρα  οχήµατα   : 6 ώρες Χ 3   :   18 ώρες 

• 2-8-2013        3 βυτιοφόρα  οχήµατα  : 12 ώρες Χ 3  :   36 ώρες 

• Τιµή µονάδος για βυτιοφόρο όχηµα 99 € / ώρα, ήτοι  δαπάνη : 5.346,00 €   (πλέον ΦΠΑ 23 %) 
και συνολική δαπάνη 6.575,58 € . Με τη χρησιµοποίηση τριών βυτιοφόρων οχηµάτων. 

� ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

• την έγκριση της δαπάνης 5.346,00 € € πλέον ΦΠΑ 23% ,  και συνολική δαπάνη 6.575,58 € , 
στην εταιρεία ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ σε βάρος του ΚΑΕ 5152 του Ε.Φ. 08072, 
Προϋπολογισµού 2013 . 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Την έγκριση της δαπάνης 5.346,00 € (πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ) πλέον ΦΠΑ 
23% ,  και συνολική δαπάνη 6.575,58 € (έξι χιλιάδες πεντακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ και πενήντα 
οκτώ λεπτά), στην εταιρεία ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ για την διάθεση Μηχανηµάτων – οχηµάτων 
και προσωπικού για την κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή των Κυθήρων 1-2 Αυγούστου 2013,  σε 
βάρος του ΚΑΕ 5152 του Ε.Φ. 08072, Προϋπολογισµού 2013. 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης 

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Ιωάννης Αξαρλής 

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Χρήστος Κουρούσης 

Αντρέας Πολυζωγόπουλος 
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