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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 7η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 373/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14/02/2014,  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 11/02/2014.  

 
Θέμα 27o  

Παραχώρηση χρήσης από της υπογραφής της σύμβασης για χρονικό διάστημα εξήντα(60) ημερών, 
ενός μηχανήματος – φορτωτή μάρκας HYUNDAI τύπου ΗL 757, με αριθμό κυκλοφορίας 94699 της 
Περιφέρειας Αττικής-Π.Ε.Α.Α, στο Δήμο Mαραθώνος..      
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Γεώργιος Καστρινάκης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής  

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χρήστος Κουρούσης 

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

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. 
Δερμιτζάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη: 
1. Tις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης και τις όμοιες του Ν 4071/2012 για τις 
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση- 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερατα άρθρα 5 παρ 1 εδ.  γ  και 6 παρ.7.   

2. Tις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρύθμιση συναφών 
θεμάτων» 

3. Tις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 
4. Tις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας 

Αττικής) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011) 
6. Την υπ’αρίθμ 35130/739 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί 

«αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προιόντων , παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων.» 
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7. Tις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 242/1996<<Καθορισμός προυποθέσεων, τρόπου και 
διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη 
μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων>>, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 163 παρ.ζ του Ν. 3852/2012<<Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> 
και τις όμοιες του άρθρου 176 του ίδιου Νόμου, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4071/2012<<Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ>>, 
σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την απόφαση αγοράς, 
παραχώρησης χρήσης, μίσθωσης και εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων.   

8. Την υπ΄αριθμ. 854/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί 
παραχώρησης χρήσης(από της υπογραφής της σύμβασης έως 1-11-2013) του εν θέματι 
μηχανήματος-φορτωτή, στο Δήμο Μαραθώνος-Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης. 

9. Το υπ΄αρίθμ 20464/3-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε το υπ΄αριθμ. 2500/29-1-2014 έγγραφο του Δήμου 
Μαραθώνος- Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, με το οποίο αιτείται την παραχώρηση ενός 
μηχανήματος – φορτωτή, για χρονικό διάστημα εξήντα(60) ημερών, για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών επισκευών & διαμόρφωσης του Δασικού οδικού δικτύου της Δημοτικής 
Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, καθώς και των αναγκών της Πολιτικής 
Προστασίας του εν λόγω Δήμου.                 

 
Εισηγείται 

Την έγκριση της παραχώρησης χρήσης του μηχανήματος-φορτωτή μάρκας HYUNDAI τύπου ΗL 
757, με αριθμό κυκλοφορίας 94699, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής- Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής, στο Δήμο Μαραθώνος, από της υπογραφής της σύμβασης για 
χρονικό διάστημα εξήντα(60) ημερών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών επισκευών & 
διαμόρφωσης του Δασικού οδικού δικτύου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου 
Μαραθώνος, καθώς και των αναγκών της Πολιτικής Προστασίας του εν λόγω Δήμου.                 
Όλες οι δαπάνες κίνησης, συντήρησης, επισκευής, αμοιβής οδηγού, καθώς και ζημιές που τυχόν 
προξενηθούν στο εν λόγω μηχάνημα-φορτωτή κατά τον χρόνο που εκτελεί την εργασία θα 
βαρύνουν τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Μαραθώνος, ο οποίος ευθύνεται για 
την επιμελημένη συντήρησή του καθ΄όλη την προαναφερθείσα περίοδο. 
Ο ανωτέρω Δήμος δεσμεύεται σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της παραχώρησης 
προκύψουν έκτακτες ανάγκες (π.χ. χιονοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές κλπ.) 
να διαθέσει το εν λόγω μηχάνημα-φορτωτή σε πλήρη λειτουργία και αξιόμαχο προς την 
Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, καλύπτοντας πλήρως τη δαπάνη 
κίνησής του. 
Με τη λήξη της παραχώρησης της χρήσης του ως άνω μηχανήματος-φορτωτή, αυτό θα 
επιστραφεί στην Περιφέρεια  Αττικής-Π.Ε.Α.Α. με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής και 
ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση εκ μέρους του Δήμου Μαραθώνος, σε τριμελή επιτροπή η 
οποία θα συγκροτηθεί με απόφασή μας. 
Η Επιτροπή θα αποφανθεί και για τις τυχόν φθορές ή βλάβες του εν λόγω μηχανήματος-
φορτωτή, πέραν της συνήθους χρήσεως, η δε δαπάνη αποκατάστασής τους θα βαρύνει το Δήμο 
Μαραθώνος. - 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση παραχώρησης χρήσης του μηχανήματος-φορτωτή μάρκας HYUNDAI τύπου ΗL 

757, με αριθμό κυκλοφορίας 94699, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής- Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής, στο Δήμο Μαραθώνος, από την υπογραφή της σύμβασης για 
χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών επισκευών & 
διαμόρφωσης του Δασικού οδικού δικτύου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου 
Μαραθώνος, καθώς και των αναγκών της Πολιτικής Προστασίας του εν λόγω Δήμου.                 

Όλες οι δαπάνες κίνησης, συντήρησης, επισκευής, αμοιβής οδηγού, καθώς και ζημιές που 
τυχόν προξενηθούν στο εν λόγω μηχάνημα-φορτωτή κατά τον χρόνο που εκτελεί την εργασία θα 
βαρύνουν τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Μαραθώνος, ο οποίος ευθύνεται για 
την επιμελημένη συντήρησή του καθ΄όλη την προαναφερθείσα περίοδο. 

Ο ανωτέρω Δήμος δεσμεύεται σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της παραχώρησης 
προκύψουν έκτακτες ανάγκες (π.χ. χιονοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές κλπ.) 
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να διαθέσει το εν λόγω μηχάνημα-φορτωτή σε πλήρη λειτουργία και αξιόμαχο προς την 
Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, καλύπτοντας πλήρως τη δαπάνη 
κίνησής του. 

Με τη λήξη της παραχώρησης της χρήσης του ως άνω μηχανήματος-φορτωτή, αυτό θα 
επιστραφεί στην Περιφέρεια  Αττικής-Π.Ε.Α.Α. με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής και 
ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση εκ μέρους του Δήμου Μαραθώνος, σε τριμελή επιτροπή η 
οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση της Υπηρεσίας. 

Η Επιτροπή θα αποφανθεί και για τις τυχόν φθορές ή βλάβες του εν λόγω μηχανήματος-
φορτωτή, πέραν της συνήθους χρήσεως, η δε δαπάνη αποκατάστασής τους θα βαρύνει το Δήμο 
Μαραθώνος.  
 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου 
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