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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 74η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3556/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 04-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 238881 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 29-11-2018. 

 
Θέμα 6ο  

Παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου με αριθ.κυκλοφ. ΜΕ 353 KY, ιδιοκτησίας της 
Περιφέρειας Αττικής - Π.Ε Ανατολικής Αττικής, στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος  
 Νερούτσου Μαρία  

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

 Στεργίου Ιωάννα  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία 
Ντόβα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία , ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στην κα 
Μουρτζανού η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
Στις 29/12/17 η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου υπέγραψαν σύμβαση 
παραχώρησης χρήσης του υπηρεσιακού οχήματος – μηχανήματος (ισοπεδωτής γαιών 
«γκρέιντερ») με Αριθ. Κυκλοφ. ΜΕ 353 ΚΥ ιδιοκτησίας Περιφέρειας Αττικής - Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής στο Δήμο για  ένα έτος. 
Με το  υπ΄ Αριθ. Πρωτ. 204734/22-11-18 έγγραφό της, η Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής διαβίβασε στην Υπηρεσία μας το με αρ. πρωτ. 16420/18-10-18 έγγραφο του Δήμου 
Ραφήνας – Πικερμίου για συνέχιση της παραχώρησης από 29/12/18 έως και 28/12/2019 
προκειμένου να αποκαταστήσει τα χωμάτινα οδικά δίκτυα περιοχών εντός σχεδίου πόλης του 
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Δήμου για την εξασφάλιση της ασφαλής κίνησης πυροσβεστικών, εκχιονιστικών, ασθενοφόρων 
οχημάτων κ.λ.π. τόσο την χειμερινή περίοδο λόγω χιονοπτώσεων όσο και την αντιπυρική περίοδο 
για την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και το από 22-11-18 υπηρεσιακό σημείωμα 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, με το οποίο συμφωνεί με την παράταση 
παραχώρησης του αναφερόμενου μηχανήματος έργου στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου.  
Κατόπιν των ανωτέρω 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ. 129/2534 Απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών (ΦΕΚ 108/τΒ’/4-2-
2010) «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και 
άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα», την έγκριση παραχώρησης χρήσης του  
μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 353 ΚΥ (Ισοπεδωτής γαιών «γκρέιντερ»), 
ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής - Π.Ε. Ανατολικής Αττικής στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου και 
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, από τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης έως και 28/12/19. 
Όλες οι δαπάνες κίνησης, συντήρησης, επισκευής, τελών χρήσης και κυκλοφορίας, ασφάλισης του 
εν λόγω μηχανήματος έργου για τις έναντι τρίτων ζημίες ή ζημίες που θα προξενηθούν στο 
μηχάνημα έργου κατά το χρόνο που θα χρησιμοποιείται από το Δήμο, η αμοιβή και ασφάλιση 
οδηγού-χειριστή θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, 
ο οποίος ευθύνεται για την επιμελημένη συντήρησή του καθ’ όλη την προαναφερθείσα περίοδο. Η 
Περιφέρεια Αττικής δύναται ανά πάσα στιγμή να διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των ανωτέρω 
με εκπρόσωπό της. 
Ο ανωτέρω Δήμος δεσμεύεται - σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της παραχώρησης 
προκύψουν έκτακτες ανάγκες -  να διαθέσει το εν λόγω μηχάνημα έργου σε πλήρη λειτουργία και 
αξιόμαχο, προς την Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, καλύπτοντας 
πλήρως τη δαπάνη κίνησής του. Γίνεται ρητή μνεία ότι η ανωτέρω υποχρέωση του Δήμου υπάρχει 
έστω και αν πρόκειται για μη εργάσιμες ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια της 
παραχώρησης μπορεί να παραταθεί για όσο χρονικό διάστημα διήρκεσε η διάθεση του 
μηχανήματος έργου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών της Περιφέρειας Αττικής. 
Η σύμβαση θα προβλέπει τη δυνατότητα μονομερούς λύσης αυτής από την Περιφέρεια Αττικής-
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής σε περίπτωση που ο προαναφερόμενος Δήμος δεν 
τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.  
Με τη λήξη της παραχώρησης χρήσης το εν λόγω μηχάνημα έργου θα επιστραφεί στην Περιφέρεια 
Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής με Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής σε 
τριμελή επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η επιτροπή θα 
αποφανθεί και για τυχόν φθορές ή βλάβες του μηχανήματος έργου πέραν της συνήθους χρήσης, η 
δε δαπάνη αποκατάστασης του θα βαρύνει τον ανωτέρω Δήμο.  
 

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

 
Tην έγκριση παραχώρησης χρήσης του μηχανήματος έργου.με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 353 
ΚΥ (Ισοπεδωτής γαιών «γκρέιντερ»), ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής - Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, από τη λήξη της 
τρέχουσας σύμβασης έως και 28/12/19. 
 
Όλες οι δαπάνες κίνησης, συντήρησης, επισκευής, τελών χρήσης και κυκλοφορίας, ασφάλισης του 
εν λόγω μηχανήματος έργου για τις έναντι τρίτων ζημίες ή ζημίες που θα προξενηθούν στο 
μηχάνημα έργου κατά το χρόνο που θα χρησιμοποιείται από το Δήμο, η αμοιβή και ασφάλιση 
οδηγού-χειριστή θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, 
ο οποίος ευθύνεται για την επιμελημένη συντήρησή του καθ’ όλη την προαναφερθείσα περίοδο. Η 
Περιφέρεια Αττικής δύναται ανά πάσα στιγμή να διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των ανωτέρω 
με εκπρόσωπό της. 
Ο ανωτέρω Δήμος δεσμεύεται - σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της παραχώρησης 
προκύψουν έκτακτες ανάγκες -  να διαθέσει το εν λόγω μηχάνημα έργου σε πλήρη λειτουργία και 
αξιόμαχο, προς την Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, καλύπτοντας 
πλήρως τη δαπάνη κίνησής του. Γίνεται ρητή μνεία ότι η ανωτέρω υποχρέωση του Δήμου υπάρχει 
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έστω και αν πρόκειται για μη εργάσιμες ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια της 
παραχώρησης μπορεί να παραταθεί για όσο χρονικό διάστημα διήρκεσε η διάθεση του 
μηχανήματος έργου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών της Περιφέρειας Αττικής. 
Η σύμβαση θα προβλέπει τη δυνατότητα μονομερούς λύσης αυτής από την Περιφέρεια Αττικής-
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής σε περίπτωση που ο προαναφερόμενος Δήμος δεν 
τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.  
Με τη λήξη της παραχώρησης χρήσης το εν λόγω μηχάνημα έργου θα επιστραφεί στην Περιφέρεια 
Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής με Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής σε 
τριμελή επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η επιτροπή θα 
αποφανθεί και για τυχόν φθορές ή βλάβες του μηχανήματος έργου πέραν της συνήθους χρήσης, η 
δε δαπάνη αποκατάστασης του θα βαρύνει τον ανωτέρω Δήμο 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος   
Μπαλάφας Γεώργιος  
Τζίβα Αιμιλία  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία  
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