
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 18η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 669/2016 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 28-03-2016,  ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 55404 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη 
της, στις 21-03-2016, σε ορθή επανάληψη και την από 23-3-2016 ανακοίνωση µετάθεσης της 
Συνεδρίασης. 

Θέµα 8
ο
 

Έγκριση Απολογιστικής δαπάνης, για τη διάθεση µηχανηµάτων και προσωπικού, για την 
αντιµετώπιση εκτάκτου γεγονότος, στο ∆ίκτυο της Περιφέρειας Αττικής/ Περιφερειακή Ενότητα 
Ανατολικής Αττικής/ ∆ήµοι Ωρωπού, Μαραθώνα και ∆ιονύσου, από 31/12/2015, έως 01/01/2016.
  
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• ∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

• Σαπουνά Αγγελική  
Τα αναπληρωµατικά µέλη: 

• Τσούπρα Ιωάννα 
• Νερούτσου Μαρία  

• Μεθυµάκη Άννα 

• ∆ανάκος Χριστόφορος 
Απόντες:  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Τζίβα Αιµιλία 

• Αλεξίου Αθανάσιος  

• Μοίρας Ιωάννης 

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Καράµπελας Κωνσταντίνος 

• Κοροµάντζος Βασίλειος 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία 
Κονταρά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραµάνος δίνει το λόγο στoν κ. 
∆αβάκη, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα  εξής:  
 

Έχοντας υπ’ όψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθµιση Πολιτικής Προστασίας και λοιπές 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73).  
3. Τις ∆ιατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28-06-14). «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»). 
4. Το Ν. 2286/1995, «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων». 
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5. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
6. Το Ν. 4257/2014 ( ΦΕΚ 93 Α' 14-04-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών». 
7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
8. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160  Α΄/08-08-2014)  «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις, Μέρος Β’: 
∆ιατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κανόνες Σύναψης 
∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει 
9. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες». 
10. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150/10.07.2007) «Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου», κατά το µέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών». 
11. Το άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 4320/2015 ( ΦΕΚ 29/τ. Α΄/19-03-2015)  «Ρυθµίσεις για την λήψη 
άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης ,την οργάνωση των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».    
12. Την ΥΑ 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/τ. Β΄/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»  
13. Το υπ΄αριθµ. 2/52145/0026/01-07-2014 (Α∆Α: 7ΠΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους.  
14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 234321/27-11-2014 (ΦΕΚ 3203/Β/28-11-2014) Απόφαση 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων της Περιφερειάρχη Αττικής στην Περιφερειακή Σύµβουλο της 
Περιφέρειας Αττικής κα Ιωάννα Τσούπρα και στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονοµικών κ Χρήστο 
Καραµάνο.  
15. Το γεγονός ότι έχουν περιέλθει στην δικαιοδοσία της Περιφέρειας Αττικής οι παράδροµοι των 
ΕΥ∆Ε/ΠΑΘΕ µε τον  Ν. 4199/2013. 
16. Την εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. µε απ.8183/24-11-2015, όπου ορίζονται οι δράσεις των 
εµπλεκόµενων φορέων για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση 
χιονοπτώσεων και παγετού, περιόδου 2015-2016.  
17. Την µε αρ. πρωτ. οικ. 103346/20.5.15 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
«κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) έτους 2015-2016 για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης 
της Περιφέρειας Αττικής». 
18. Την υπ’ αριθ. 1034/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε την 
οποία ορίζονται οι τιµές µίσθωσης οχηµάτων, µηχανηµάτων έργων και προσωπικού για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2015-2016. 
19. Την υπ’ αριθ. 1272/2015 – 10/06/15 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Ο.Ε) της 
Περιφέρειας Αττικής µε την οποία καταρτίζεται µητρώου εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών 
προσώπων) έτους 2015-2016 για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές – 
τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής, όπως συµπληρώθηκε 
µε την 1588/2015-22/07/15 και την 38/2016 – 14/01/2016 αποφάσεις της Ο.Ε. 
20. Το υπ’ αριθ. 9325/29-12-2015 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./ Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής 
Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.) µε θέµα ∆ελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινοµένων καθώς και το Έκτακτο 
∆ελτίο ΕΜΥ Επιδείνωσης Καιρού α.α.: 37/2015 για έντονα καιρικά φαινόµενα στην περιοχή της 
Αττικής. 
21. Το αριθ. πρωτ. οικ. 2104/7/31-12-2015 έγγραφο της ∆.Ε.Σ.Ε. που αφορά τη διάθεση δύο (2) 
εκχιονιστικών-µηχανηµάτων µε λεπίδα και αλατοδιανοµέα προκειµένω να χρησιµοποιηθούν στην 
αντιµετώπιση δυσµενών καιρικών φαινοµένων ( ολικός παγετός στα δίκτυα Περιφέρειας Αττικής/ 
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής). 
22. Το γεγονός ότι από την έκτακτη ανάγκη που έχει δηµιουργηθεί στην ανωτέρω περιοχή του 
Οδικού ∆ικτύου Περιφέρειας Αττικής / Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής και ειδικότερα 
στους ∆ήµους, Ωρωπού, Μαραθώνα και ∆ιονύσου προκύπτει άµεσος κίνδυνος βλάβης της 
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περιουσίας και της ζωής των πολιτών, των υποδοµών και των συµφερόντων της Περιφέρειας 
Αττικής και πρέπει να γίνουν άµεσες ενέργειες προς την αντιµετώπιση αυτής 
23. Τις προφορικές εντολές και την από 31/12/2015 εισήγηση της Εντεταλµένου Συµβούλου 
Πολιτικής Προστασίας κ. Τσούπρα Ιωάννας να διατεθεί στο Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας 
Αττικής/Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και ειδικότερα στους ∆ήµους, Ωρωπού, 
Μαραθώνα και ∆ιονύσου, συνεργείο µηχανηµάτων και προσωπικού για επέµβαση  προς άρση 
της  επικινδυνότητας σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
24. Tην υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 256083/31-12-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής. 
25. Τις υπ’ αριθ. 07/2016 – 08/01/2016 και 60/2016 – 20/01/16 Αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
26. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ.262/7-18/02/16 έγγραφο της ∆ΕΣΕ µε τα ηµερήσια δελτία οχηµάτων 
προσωπικού για την 01-01-2016. 
27. Το υπ’ αριθ. πρωτ.οικ. 460 /7-08/03/16 έγγραφο της ∆ΕΣΕ. 
 
ΕΠΕΙ∆Η 
Α.  Με το (20) σχετικό ενηµερωθήκαµε για τα καιρικά φαινόµενα που θα επικρατήσουν από την 
Τετάρτη 30-12-2015 έως και την Παρασκευή 01-01-2016, ειδικότερα για την περιοχή της Αττικής.  
B.  Με το (21) σχετικό αιτήθηκε η ∆ΕΣΕ τη διάθεση συνεργείου µηχανηµάτων και προσωπικού 
για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που επικρατούσαν στο Οδικό δίκτυο ευθύνης 
Περιφέρειας Αττικής/Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής και στους ∆ήµους Ωρωπού, 
Μαραθώνα και ∆ιονύσου. 
Γ. Με το ανωτέρω (23) σχετικό δόθηκε εντολή να διατεθεί στη περιοχή αρµοδιότητας Περιφέρειας 
Αττικής/Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, συνεργείο µηχανηµάτων και προσωπικού για 
επέµβαση προς άρση της επικινδυνότητας.  
∆. Το γεγονός ότι από την έκτακτη ανάγκη που έχει δηµιουργηθεί στις ανωτέρω περιοχές της 
Περιφέρειας Αττικής/Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής προκύπτει άµεσος κίνδυνος 
βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, 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 24η σχετική Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, 
ανατέθηκε στην εταιρεία: 

• ∆ΡΟΣΟΣ Τ. - ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆. Ε.Ε. 
η ανάληψη υποχρέωσης να διαθέσει από τις 31/12/2015 και για όσο απαιτηθεί, το απαραίτητο 
προσωπικό και οχήµατα - µηχανήµατα, προκειµένου να επέµβουν για την αντιµετώπιση του 
έκτακτου γεγονότος που προέκυψε από την έντονη χιονόπτωση στο Οδικό δίκτυο ευθύνης 
Περιφέρειας Αττικής/Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής και ειδικότερα στους ∆ήµους 
Ωρωπού, Μαραθώνα και ∆ιονύσου και στο οδικό δίκτυο της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας 
Αττικής/Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.  
 
                                                                ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση της δαπάνης για τις ανωτέρω εργασίες (διατέθηκαν από 31/12/15 έως 01/01/16 δύο 
εκχιονιστικά µηχανήµατα για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου που αναφέρεται παραπάνω, 
συνολικά χρησιµοποιήθηκαν σε 17 ώρες εργασία και 14 ώρες σταλία) και σε βάρος του ΚΑΕ 
5152 του Ε.Φ. 05072, Προϋπολογισµού 2016 ως ακολούθως: 

• ∆ΡΟΣΟΣ Τ. - ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆. Ε.Ε.  δαπάνη ποσού 2.825,00€ πλέον ΦΠΑ 23%  ήτοι 
3.474,75€ 
Το συνολικό ποσό είναι 3.474,75€ (συµπ. ΦΠΑ 23%) και βαρύνει τον ΚΑΕ 5152 του Ε.Φ. 05072 
προϋπολογισµού 2016. 

 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 
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Την έγκριση της δαπάνης, για τις ανωτέρω εργασίες (διατέθηκαν από 31/12/15, έως 01/01/16, 
δύο εκχιονιστικά µηχανήµατα, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου, που αναφέρεται 
παραπάνω, συνολικά χρησιµοποιήθηκαν σε 17 ώρες εργασία και 14 ώρες σταλία) και σε βάρος 
του ΚΑΕ 5152, του Ε.Φ. 05072, Προϋπολογισµού 2016, ως ακολούθως: 

• ∆ΡΟΣΟΣ Τ. - ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆. Ε.Ε.  δαπάνη ποσού 2.825,00€ (δύο χιλιάδες, οκτακόσια 
είκοσι πέντε ευρώ), πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 3.474,75€ (τρεις χιλιάδες, τετρακόσια εβδοµήντα 
τέσσερα ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά). 
Το συνολικό ποσό είναι 3.474,75€ (τρεις χιλιάδες, τετρακόσια εβδοµήντα τέσσερα ευρώ και 
εβδοµήντα πέντε λεπτά- συµπ. ΦΠΑ 23%) και βαρύνει τον ΚΑΕ 5152, του Ε.Φ. 05072, 
προϋπολογισµού 2016. 

 
 
 
 
 

 

       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

 

       Καραµάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  

Στεργίου Ιωάννα  

Μπαλάφας Γεώργιος 

∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

Σαπουνά Αγγελική  

Τσούπρα Ιωάννα 

Νερούτσου Μαρία  

Μεθυµάκη Άννα 

∆ανάκος Χριστόφορος 
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