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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 2η 

 

Απόφαση υπ’ αριθ. 131/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-01-2019, 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. 16510 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 17-01-2019. 
 

Θέμα 89ο   
Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων - μηχανημάτων με το αναγκαίο 
προσωπικό τους στην ΔΤΕ ΠΕΔΑ για την αντιμετώπιση των συνεπειών που είχε  η εκδήλωση 
των πρόσφατων έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις 28 έως 
τις 30-9-2018) στο ρέμα του Σαρανταπόταμου παρά την Ν.Ε.Ο.Α.Κ. στο Δήμο Ελευσίνας. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Σαπουνά Αγγελική 

 Βρύνα Φωτεινή 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Νερούτσου Μαρία  

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Μεταξά Ειρήνη 

 Χριστάκη Μαρία 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για  τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 
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1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

2. 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», όπως 
ισχύει.  

3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. 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).  

5. 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 Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

7. Τις διατάξεις της υπ. αρ. πρωτ. 37419/13479/08-05-18 Aπόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β’ 1661/11-05-2018) «‘Έγκριση της 121/2018 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

8. Το υπ΄αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους.  

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 130459/02-07-2018 (ΦΕΚ 2780/τ’Β/12-07-2018) Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της, μεταξύ άλλων στην 
Περιφερειακή Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής Ιωάννα Τσούπρα (ΑΔΑ: 6ΩΕΧ7Λ7-5ΞΧ). 

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 130459/02-07-2018 (ΦΕΚ 2780/τ’Β/12-07-2018) Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της μεταξύ άλλων στον 
Αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Καραμάνο (ΑΔΑ: 6ΩΕΧ7Λ7-5ΞΧ). 

11. Το υπ. αρ. πρωτ. 7742/01-11-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π, όπου ορίζονται οι δράσεις των 
εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων (ΑΔΑ: 6Η37465ΧΘ7-Α4Θ). 

12. 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». 

13. 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. 

14. Την υπ’ αριθ. 1272/2015 – 10/06/15 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία καταρτίστηκε μητρώο 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 τις 
υπ’ αριθμ. 1588/22.7.2015 και 38/14.1.2016 αποφάσεις της Ο.Ε. 

15. Την υπ. αρ. 2751/2016/ 18.11.2016 (ΑΔΑ: 71ΚΨ7Λ7-Ν7Υ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής α) για παράταση ισχύος του υφιστάμενου Μητρώου Εργοληπτών (εταιριών - 
φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση φυσικών-τεχνολογικών καταστροφών μέχρι 
31/12/2018 στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής, β) για παράταση της 
προθεσμίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη στο Μητρώο 
Εργοληπτών (εταιριών - φυσικών προσώπων) την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από 
φυσικές- τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής και γ) για 
την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσθήκη στον πίνακα 
μηχανημάτων του μητρώου, δύο επιπρόσθετων μηχανημάτων (προωθητήρες γαιών). 

16. Τις υπ’ αριθμ. 3130/22.12.2016 (ΑΔΑ: 6ΕΥΠ7Λ7-Β7Α), 271/10.2.2017 (ΑΔΑ: 72ΜΣ7Λ7-
ΗΗ6), 3556/21.12.2017 (ΑΔΑ: Ω3ΨΤ7Λ7-ΩΓΧ) και 808/2018 (ΑΔΑ: 6ΩΦΔ7Λ7-ΘΓΞ) 
Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) με τις οποίες τροποποιείται και παρατείνεται η 
διάρκεια του μητρώου εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση 
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εκτάκτων αναγκών από φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης της 
Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2017-2018. 

17. Την υπ’ αρ. 2641/2018/25.09.2018 (ΑΔΑ: ΩΕΔΘ7Λ7-ΘΛΗ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής α) συμπλήρωση του μητρώου εργοληπτών για τα έτη 2017-2018 με ένταξη νέων 
εργοληπτών, β)  αντικατάσταση οχήματος εργολήπτριας εταιρείας γ) συμπλήρωση με νέα 
μηχανήματα εργολήπτριας εταιρείας, δ) παράταση ισχύος του Μητρώου μέχρι 31/12/2020, 
με τις αυτές προϋποθέσεις και όρους της υπ’ αριθμ. οικ. 224438/30-11-2016 Πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

18. Το με αρ.πρωτ. οικ 2221/Φ49/3-10-2018 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτικής 
Αττικής (ΔΤΕ ΠΕΔΑ) με το  οποίο ζητήθηκε η συνδρομή της Αυτοτελούς Διεύθυνσης 
Πολιτικής Προστασίας  με τη διάθεση προς την ΔΤΕ μηχανημάτων – οχημάτων για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών που είχε  η εκδήλωση των πρόσφατων έντονων καιρικών 
φαινομένων (ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις 28 έως τις 30-9-2018) στο ρέμα του 
Σαρανταπόταμου παρά την Ν.Ε.Ο.Α.Κ. στο Δήμο Ελευσίνας. Σύμφωνα με έγγραφο αυτό, 
μετά τον μεσογειακό κυκλώνα «Ζορμπά», ο οποίος προκάλεσε έντονες βροχοπτώσεις στις 
28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2018, στην κοίτη του χειμάρρου Σαρανταπόταμου, στα σημεία 
που συμβάλλει με την Ν.Ε.Ο.Α.Κ., ανάντη και κατάντη, είχαν συσσωρευτεί μεγάλες 
ποσότητες φερτών υλικών και υπήρξε έκτακτη ανάγκη να ξεκινήσουν άμεσα εκεί εργασίες 
άρσης επικινδυνοτήτων (με καθαρισμό προς απομάκρυνση των φερτών) για λόγους 
αντιπλημμυρικής προστασίας και  πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων σε επόμενη 
βροχόπτωση, επισημαίνοντας ότι με το ρυθμό συσσώρευσης των φερτών που είχε 
διαπιστωθεί θα υπήρχε κίνδυνος για την Εθνική Οδό αλλά και τον φορέα της γέφυρας. 
Επίσης σημειώνεται ότι τις εργασίες άρσης επικινδυνοτήτων στο σημείο εκατέρωθεν της 
γέφυρας θα ακολουθούσε συνολικός καθαρισμός του ρέματος στα πλαίσια παροχής 
υπηρεσίας της οποίας η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο. 

19. Το γεγονός ότι η περιοχή του Δήμου Ελευσίνας βρισκόταν ήδη κηρυγμένη σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω των συνεπειών πλημμυρικών φαινομένων 
που έπληξαν την περιοχή της Δυτικής Αττικής στις 15-11-2018 και στις 26 & 27-6-2018 (υπ. 
αρ. πρωτ. 3487/18 – ΑΔΑ: Ω9Α0465ΧΘ7-1Χ1 και 136098/18 ΑΔΑ: 7ΣΜΥ7Λ7-ΟΒΡ). 

20. Το γεγονός ότι από την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί εντός της κοίτης του ρέματος μετά 
από την πρόσφατη κακοκαιρία προέκυψε άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και την περιουσία των 
πολιτών, τις υποδομές και τα συμφέροντα της Περιφέρειας Αττικής / Περιφερειακή Ενότητα 
Δυτικής Αττικής και συνεπώς, όπως εκτιμήθηκε  στο  (18) σχετικό από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων ΠΕΔΑ, υπήρξε έκτακτη αλλά και επιτακτική ανάγκη, η οποία οφειλόταν σε 
απρόβλεπτα γεγονότα λόγω των συνεπειών της πρόσφατης σφοδρής κακοκαιρίας που 
έπληξε και τη συγκεκριμένη περιοχή,  να γίνουν άμεσες ενέργειες άρσης επικινδυνοτήτων 
και πρόληψης νέων προβλημάτων. 

21. Την από 11/10/2018 εισήγηση της Εντεταλμένης Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας. 
22. Το υπ. αρ. πρωτ. οικ. 2310/Φ49/11-10-2018 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕΔΑ. 
23. Τις με αριθ. πρωτ. 193440/11-10-2018, 192244/11-10-2018, 192051/11-10-2018, 

193318/11/10/2018 και 190728/11-10-2018 προσκλήσεις για διαπραγμάτευση αντίστοιχα για 
τις επιχειρήσεις ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ,  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΚΕ (πρώην 
ΜΕΓΑΛΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ), ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και LM CONSTRUCTION AKTE 
αντίστοιχα σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2 περ. γ. του Ν. 4412/2016 για την παροχή 
υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών που είχε  η εκδήλωση των πρόσφατων 
έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις 28 έως τις 30-9-2018) 
στο ρέμα του Σαρανταπόταμου παρά την Ν.Ε.Ο.Α.Κ. στο Δήμο Ελευσίνας. 

24. Την με αρ.πρωτ. πρωτ.  183449/11-10-2018 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής 
25. Την με αριθμό πρωτ. 2893/12-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΥΩ37Λ7-ΟΙΑ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής . 
26. Την με αριθ. πρωτ. οικ./2799/Φ49/3.12.2018 βεβαίωση της ΔΤΕ Π.Ε.Δ.Α, για το συνολικό 

ωράριο που εργάστηκαν οι εργολήπτες, με συνημμένα τα αναλυτικά ημερολόγια ανά ημέρα 
και εργολήπτη. 

                                                                          
                                                                                                ΕΠΕΙΔΗ 
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Α. Με το ανωτέρω (18) σχετικό η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Δυτικής Αττικής (ΔΤΕ ΠΕΔΑ) 
ζήτησε τη συνδρομή με μέσα (μηχανήματα και οχήματα) διαμέσου της Αυτοτελούς Δ/νσης 
Πολιτικής Προστασίας λόγω των συνεπειών που είχε επιφέρει η πρόσφατη κακοκαιρία 
(μεσογειακός κυκλώνας «Ζορμπάς» με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες) στο ρέμα 
του Σαρανταπόταμου (συσσώρευση στην κοίτη του ρέματος στο ύψος της διασταύρωσης με την 
Ν.Ε.Ο.Α.Κ. στην Ελευσίνα μεγάλων ποσοτήτων φερτών υλικών), καθώς αναφέρει ότι υπήρξε 
έκτακτη ανάγκη να ξεκινήσουν άμεσα εκεί εργασίες άρσης επικινδυνοτήτων (με καθαρισμό προς 
απομάκρυνση των φερτών) για λόγους αντιπλημμυρικής προστασίας και  πρόληψης 
πλημμυρικών φαινομένων σε επόμενη βροχόπτωση, επισημαίνοντας επίσης ότι με το ρυθμό 
συσσώρευσης των φερτών που είχε διαπιστωθεί ότι θα υπάρξει κίνδυνος για την Εθνική Οδό 
αλλά και τον φορέα της γέφυρας. 
 
Β. Ο Δήμος Ελευσίνας βρισκόταν ήδη κηρυγμένος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας λόγω των συνεπειών πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή της 
Δυτικής Αττικής (19) σχετικό. 
 
Γ. Από την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί εντός της κοίτης του ρέματος μετά από την 
πρόσφατη κακοκαιρία προέκυψε άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και την περιουσία των πολιτών, τις 
υποδομές και τα συμφέροντα της Περιφέρειας Αττικής / Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής 
και συνεπώς, όπως εκτιμήθηκε στο (18) σχετικό από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕΔΑ, 
υπήρξε έκτακτη αλλά και επιτακτική ανάγκη, η οποία οφειλόταν σε απρόβλεπτα γεγονότα λόγω 
των συνεπειών της πρόσφατης σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε και τη συγκεκριμένη περιοχή,  
να γίνουν άμεσες ενέργειες άρσης επικινδυνοτήτων και πρόληψης νέων προβλημάτων. 
 
Δ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, με το (21) σχετικό έγινε εισήγηση για την ανάθεση στις 
[εγγραμμένες στο μητρώο για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών (12 και 17 
σχετικά)] επιχειρήσεις ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΟΣ , ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΚΕ, 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και LM CONSTRUCTION AKTE της παροχής υπηρεσιών, 
προκειμένου να διαθέσουν τα αναγκαία μηχανήματα έργου με το απαραίτητο προσωπικό τους 
για την αντιμετώπιση του έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 32 
παρ 2 περ. γ. του Ν. 4412/2016 (με τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση).  
 
Ε. Υπήρξε ανάγκη επίβλεψης, παρακολούθησης, πιστοποίησης εργασιών επί του ρέματος του 
Σαρανταπόταμου και καταγραφής ωρών εργασίας των μηχανημάτων – οχημάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες άρσης των επικινδυνοτήτων από τη ΔΤΕ ΠΕΔΑ. 
 
ΣΤ. Με το (22) σχετικό η ΔΤΕ ΠΕΔΑ πρότεινε υπαλλήλους για τη παρακολούθηση, τον έλεγχο 
και την πιστοποίηση των ωρών εργασίας των μηχανημάτων που θα της διατέθηκαν για τις 
εργασίες άρσης επικινδυνοτήτων στο Σαρανταπόταμο.    
 
Ζ. Με το (23) σχετικό απεστάλησαν προσκλήσεις της Περιφερειάρχη Αττικής προς τις ανωτέρω 
επιχειρήσεις για διαπραγμάτευση (χωρίς δημοσιοποίηση) κατά τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ 
2 περ. γ. του Ν. 4412/2016 για τη διάθεση μηχανημάτων με το απαραίτητο προσωπικό τους, για 
την αντιμετώπιση του έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος με βάση τις προβλέψεις και τις τιμές του 
μητρώου).  
 
 
Η. Η Περιφερειάρχης Αττικής, σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 
3852/10 [(1) σχετικό], προχώρησε στη λήψη της ανωτέρω (24) σχετικής απόφασης με την οποία:  
 
i) ανάθεσε στους εργολήπτες: 
 

 ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΟΣ 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΚΕ 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 
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 LM CONSTRUCTION AKTE 
 
να διαθέσουν τα αναγκαία μηχανήματα και οχήματα (δηλωμένα στο μητρώο και εφόσον παραστεί 
ανάγκη και εκτός αυτού αλλά με βάση τις προβλέψεις του για τις τιμές) για όσο χρόνο απαιτηθεί, με το 
απαραίτητο προσωπικό τους (και τυχόν συνοδευτικά οχήματα ή οχήματα μεταφοράς βαρέων 
οχημάτων), για να επέμβουν προς συνδρομή της ΔΤΕ ΠΕΔΑ για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
που είχε η εκδήλωση των πρόσφατων έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές και καταιγίδες 
από τις 28 έως τις 30-9-2018) στο ρέμα του Σαρανταπόταμου παρά την Ν.Ε.Ο.Α.Κ. στο Δήμο 
Ελευσίνας, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης και σύμφωνα με το (18) σχετικό, μέχρι του 
συνολικού ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24%. 
ii) Όρισε ως επιτροπής επίβλεψης, παρακολούθησης, πιστοποίησης εργασιών και καταγραφής ωρών 
εργασίας των μηχανημάτων υπάλληλους της ΔΤΕ ΠΕΔΑ σύμφωνα με το (22) σχετικό 
 
Ι. Η Οικονομική Επιτροπή με το (25) σχετικό ενέκρινε την ανωτέρω απόφαση της Περιφερειάρχη 
(24 σχετικό). 
 
Κ. Την με αριθμ. πρωτ. οικ./2799/Φ49/3.12.2018 βεβαίωση  της ΔΤΕ Π.Ε.Δ.Α. με το οποίο 
βεβαιώνονται οι ώρες εργασίας των μηχανημάτων καθώς και τα αντίστοιχα συνημμένα  
ημερολόγια. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση της απολογιστικής δαπάνης ύψους τετρακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων και 
τετρακοσίων είκοσι έξι ευρώ (497.426,00 €),  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις εργασίες 
που έγιναν από τις 15-10-2018 έως τις 16-11-2018, για την εκτέλεση απρόβλεπτων εργασιών 
καθαρισμών προς άρση επικινδυνοτήτων σε περιοχή του  ρέματος Σαρανταποτάμου περιοχή 
Ελευσίνας στις γέφυρες με την ΕΟΑΚ στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής λόγω των εκτάκτων 
καταστάσεων που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα και τις καταστροφικές 
πυρκαγιές που προηγήθηκαν και την αποφυγή νέων προβλημάτων (πλημμυρικών κινδύνων). 
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το (26) σχετικό, απασχολήθηκαν οι παρακάτω επιχειρήσεις  ως εξής 
: 

 

 ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ: Ένα (1) μηχάνημα bobcat με το απαραίτητο προσωπικό του για (290) διακόσιες 
ενενήντα ώρες εργασίας, δύο (2) τσάπες με το απαραίτητο προσωπικό τους για (560) 
πεντακόσιες εξήντα συνολικά ώρες εργασίας, ένα (1) φορτωτή  με το απαραίτητο προσωπικό του 
για (220) διακόσιες είκοσι ώρες εργασίας και έως δέκα έξι (16) φορτηγά με το απαραίτητο 
προσωπικό τους για (3388) τρείς χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα οκτώ ώρες εργασίας, συνολικά, 
από τις 15-10-2018 έως τις 16-11-2018 με συνολική δαπάνη ποσού 328.004,00 € πλέον ΦΠΑ 
24%, ήτοι 406.724,96 €. 

 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Πέντε (5) φορτηγά με το απαραίτητο προσωπικό τους για (952) 
εννιακόσιες πενήντα δύο ώρες εργασίας, συνολικά, από τις 15-10-2018 έως τις 16-11-2018 με 
συνολική δαπάνη ποσού 69.496,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 86.175,04 €. 
 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΚΕ: Ένα (1) φορτηγό με το απαραίτητο προσωπικό του για (50) 
πενήντα ώρες εργασίας, συνολικά, από τις 15-10-2018 έως τις 16-11-2018 με συνολική δαπάνη 
ποσού 3.650,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 4.526,00 €. 
 
Το συνολικό ποσό της δαπάνης 497.426,00 €,  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) , βαρύνει τον ΚΑΕ 
5152 του Ε.Φ. 06072 προϋπολογισμού 2019. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
Την έγκριση της απολογιστικής δαπάνης ύψους τετρακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων και 
τετρακοσίων είκοσι έξι ευρώ (497.426,00 €),  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις εργασίες 
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που έγιναν από τις 15-10-2018 έως τις 16-11-2018, για την εκτέλεση απρόβλεπτων εργασιών 
καθαρισμών προς άρση επικινδυνοτήτων σε περιοχή του  ρέματος Σαρανταποτάμου περιοχή 
Ελευσίνας στις γέφυρες με την ΕΟΑΚ στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής λόγω των εκτάκτων 
καταστάσεων που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα και τις καταστροφικές πυρκαγιές 
που προηγήθηκαν και την αποφυγή νέων προβλημάτων (πλημμυρικών κινδύνων). 
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το (26) σχετικό, απασχολήθηκαν οι παρακάτω επιχειρήσεις  ως εξής : 
 

 ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ: Ένα (1) μηχάνημα bobcat με το απαραίτητο προσωπικό του για (290) διακόσιες 
ενενήντα ώρες εργασίας, δύο (2) τσάπες με το απαραίτητο προσωπικό τους για (560) 
πεντακόσιες εξήντα συνολικά ώρες εργασίας, ένα (1) φορτωτή  με το απαραίτητο προσωπικό του 
για (220) διακόσιες είκοσι ώρες εργασίας και έως δέκα έξι (16) φορτηγά με το απαραίτητο 
προσωπικό τους για (3388) τρείς χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα οκτώ ώρες εργασίας, συνολικά, 
από τις 15-10-2018 έως τις 16-11-2018 με συνολική δαπάνη ποσού 328.004,00 € πλέον ΦΠΑ 
24%, ήτοι 406.724,96 €. 

 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Πέντε (5) φορτηγά με το απαραίτητο προσωπικό τους για (952) 
εννιακόσιες πενήντα δύο ώρες εργασίας, συνολικά, από τις 15-10-2018 έως τις 16-11-2018 με 
συνολική δαπάνη ποσού 69.496,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 86.175,04 €. 
 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΚΕ: Ένα (1) φορτηγό με το απαραίτητο προσωπικό του για (50) 
πενήντα ώρες εργασίας, συνολικά, από τις 15-10-2018 έως τις 16-11-2018 με συνολική δαπάνη 
ποσού 3.650,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 4.526,00 €. 
 
Το συνολικό ποσό της δαπάνης 497.426,00 €,  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) , βαρύνει τον ΚΑΕ 
5152 του Ε.Φ. 06072 προϋπολογισμού 2019. 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Φωτ Βρύνα δηλώνει λευκό.  
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 

 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική 
Βρύνα Φωτεινή 
Νερούτσου Μαρία  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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