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ΕΛΛΗΝΘΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ    
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ 
ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ       ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ 
Γ/λζε: Λ. πγγξνύ 15 – 17 
Σ.Κ.: 117 43 Αζήλα 

 Σηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
ςνεδπίαζη 10

η 

Απόθαζη ςπ’ απιθ. 560/2019 
ηελ Αζήλα, ζήκεξα ζηηο 26-02-2019, εκέξα Σπίηη θαη ώξα 09:30 π.μ, ζην Καηάζηεκα ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οικονομικήρ Επιηποπήρ, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 
νηθ. 54818 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα ζηα κέιε ηεο, ζηηο 21-02-2019. 
 

Θέμα 11
ο εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ

 
Έγθξηζε αλάζεζεο θαη δαπάλεο γηα ηε δηάζεζε νρεκάησλ- κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνύ γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε εθηάθηνπ γεγνλόηνο (ρηνλνπηώζεηο – παγεηό) ζε πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο από ηηο  
23-02-2019. 
 
Παξόληεο: 
Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θνο Καξακάλνο Υξήζηνο θαη  
Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ.: 

 Αιεμίνπ Αζαλάζηνο 

 Γεκάθνο Γεκήηξηνο 
Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε: 

 Υξπζηθόο Φώηηνο  

 Σζνύπξα Ησάλλα 

 Μεηαμά Δηξήλε 

 Υξηζηάθε Μαξία 

 Πειέθεο Εαραξίαο  
Απόληεο:  
Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ.: 

 ηεξγίνπ Ησάλλα  

 Μπαιάθαο Γεώξγηνο 

 απνπλά Αγγειηθή 

 Σδίβα Αηκηιία  

 Καξάκπειαο Κσλζηαληίλνο 

 Βξύλα Φσηεηλή 

 Μπαινύ Αιεμάλδξα  

 Αδακνπνύινπ Αηθαηεξίλε 
 

Υξέε Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εθηειεί ε ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο θα Αζελά 
Γεκεηξνπνύινπ 
  
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία θαη απνθαζίζηεθε ε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 
θαηεπείγνληνο ν πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Καξακάλνο ελεκεξώλεη ηα κέιε ηεο- Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ πξση:57816/25-02-2019 εηζήγεζε ηεο Απηνηεινύο Γ/λζεο Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα εμήο: 
 
Έσονηαρ ςπότη  : 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 
2. Σν Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ 

απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ», όπσο ηζρύεη.  
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3. Σν Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ 147/08-08-2016,Σεύρνο Α’), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

4. Σν Ν. 3013/2002 (ΦΔΚ 102/Α/1-5-2002) «Αλαβάζκηζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4249/2014 (ΦΔΚ Α΄ 73).  

5. Σν Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄112/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 
λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
«Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/05.08.2016) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο». 
7. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ. αξ. πξση. 37419/13479/08-05-18 Aπόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Αηηηθήο (ΦΔΚ Β’ 1661/11-05-2018) «‘Έγθξηζε ηεο 121/2018 απόθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πεξί ηξνπνπνίεζεο - επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο 
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο». 

8. Σν ππ΄αξηζκ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΓΑ: 7ΡΝΧΖ-ΦΟ2) έγγξαθν ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ 
Κξάηνπο.  

9. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 130459/02-07-2018 (ΦΔΚ 2780/η’Β/12-07-2018) Απόθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε 
Αηηηθήο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ηεο κεηαμύ άιισλ ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Υξήζην Καξακάλν 
(ΑΓΑ: 6ΧΔΥ7Λ7-5ΞΥ). 

10. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 130459/02-07-2018 (ΦΔΚ 2780/η’Β/12-07-2018) Απόθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε 
Αηηηθήο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ηεο κεηαμύ άιισλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή ύκβνπιν ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο Ησάλλα Σζνύπξα (ΑΓΑ: 6ΧΔΥ7Λ7-5ΞΥ). 

11. Σν ππ. αξ. πξση. 9532/24-12-2018 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γ.Γ.Π.Π.) 
κε ζέκα «ρεδηαζκόο θαη δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ από 
ρηνλνπηώζεηο θαη παγεηό» (ΑΓΑ: 78Y146MK6Π-ΒΓ2). 

12. Σελ κε αξ. πξση. νηθ. 103346/20.5.15 Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ «θαηάξηηζε 
Μεηξώνπ Δξγνιεπηώλ (εηαηξεηώλ – θπζηθώλ πξνζώπσλ) έηνπο 2015-2016 γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
εθηάθησλ αλαγθώλ από θπζηθέο-ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο». 

13. Σελ ππ’ αξηζ. 1034/2015 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηελ νπνία 
νξίδνληαη νη ηηκέο κίζζσζεο νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγσλ θαη πξνζσπηθνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
εθηάθησλ αλαγθώλ γηα ηα έηε 2015-2016. 

14. Σελ ππ’ αξηζ. 1272/2015 – 10/06/15 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηελ 
νπνία θαηαξηίζηεθε κεηξών εξγνιεπηώλ (εηαηξεηώλ – θπζηθώλ πξνζώπσλ) έηνπο 2015 -2016 γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ από θπζηθέο – ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηηο ππ’ αξηζκ. 1588/22.7.2015 θαη 38/14.1.2016 
απνθάζεηο ηεο Ο.Δ. 

15. Σελ ππ. αξ. 2751/2016/ 18.11.2016 (ΑΓΑ: 71ΚΦ7Λ7-Ν7Τ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο α) γηα 
παξάηαζε ηζρύνο ηνπ πθηζηάκελνπ Μεηξώνπ Δξγνιεπηώλ (εηαηξηώλ - θπζηθώλ πξνζώπσλ) γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε θπζηθώλ-ηερλνινγηθώλ θαηαζηξνθώλ κέρξη 31/12/2018 ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, β) γηα παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 
έληαμε ζην Μεηξών Δξγνιεπηώλ (εηαηξηώλ - θπζηθώλ πξνζώπσλ) ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 
από θπζηθέο- ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη γ) γηα ηελ 
έγθξηζε ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνζζήθε ζηνλ πίλαθα κεραλεκάησλ ηνπ 
κεηξώνπ, δύν επηπξόζζεησλ κεραλεκάησλ (πξνσζεηήξεο γαηώλ). 

16. Σηο ππ’ αξηζκ. 3130/22.12.2016 (ΑΓΑ: 6ΔΤΠ7Λ7-Β7Α), 271/10.2.2017 (ΑΓΑ: 72Μ7Λ7-ΖΖ6), 
3556/21.12.2017 (ΑΓΑ: Χ3ΦΣ7Λ7-ΧΓΥ) θαη 808/2018 (ΑΓΑ: 6ΧΦΓ7Λ7-ΘΓΞ) Απνθάζεηο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Ο.Δ.) κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη θαη παξαηείλεηαη  ε δηάξθεηα ηνπ κεηξώνπ 
εξγνιεπηώλ (εηαηξεηώλ – θπζηθώλ πξνζώπσλ) γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ από θπζηθέο – 
ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηα έηε 2017-2018. 

17. Σηο ππ.αξηζκ 2641/2018 (ΑΓΑ: ΧΔΓΘ7Λ7-ΘΛΖ) θαη 3329/18 (ΑΓΑ: 632Μ7Λ7-Π7Τ) απνθάζεηο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ζπκπιήξσζε – ηξνπνπνίεζε ηνπ Μεηξώνπ εξγνιεπηώλ (κε έληαμε λέσλ 
εξγνιεπηώλ, αληηθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε νρεκάησλ – κεραλεκάησλ εξγνιεπηώλ) θαη ηελ 
παξάηαζε ηζρύνο ηνπ κέρξη 31/12/2020. 

18. Ζ ππ. αξ. πξση. 255722/19-12-2018 απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ 
ζπληήξεζεο (απνρηνληζκνύ – απνπαγέησζεο) ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο από ηελ 
Απηνηειή Γ/λζε Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο (ΑΓΑ: 7ΓΣ7Λ7-4Ξ). 

19. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 579/21-02-2019 ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ έγγξαθν ηεο Γ.Γ.Π.Π./Δ..Κ.Δ./Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ 
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ζέκα «Έθηαθην Γειηίν Δπηδείλσζεο Καηξνύ» κε ζπλεκκέλν ην έθηαθην δειηίν 
επηδείλσζεο θαηξνύ ηεο ΔΜΤ α/α 05/19 κε πξνβιέςεηο γηα κεηαβνιή ηνπ θαηξνύ κε έληνλα θαηξηθά 
θαηλόκελα από ηελ άββαην 23-02-2019 κέρξη θαη ηελ Γεπηέξα 25-02-2019 ζηελ Αηηηθή (ρηνλνπηώζεηο, 
πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηζρπξέο βξνρέο θαη θαηαηγίδεο θαη ζπειιώδεηο άλεκνη). Με ην έγγξαθν απηό 
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δεηήζεθε λα ηεζνύλ ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο νη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζε δξάζεηο πνιηηηθήο 
πξνζηαζίαο.  

20. Σν ππ. αξ. πξση. 54805/21-02-2019 έγγξαθν ηεο Απηνηεινύο Γηεύζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ην 
νπνίν ηέζεθαλ ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ιόγσ ησλ ρηνλνπηώζεσλ, ππεξεζίεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2 παξ.  4α ηνπ Ν. 3013/02 (ΦΔΚ Α/102). 

21. Σν ππ. αξ. πξση. νηθ. 55894/22-02-2019 έγγξαθν ηεο Απηνηεινύο Γηεύζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε 
ην νπνίν ηέζεθαλ ζε επηθπιαθή ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα απνρηνληζκνύ – 
απνπαγέησζεο.  

22. To ππ. αξ. πξση 606/22-02-2019 έγγξαθν ηνπ Κ.Δ.Π.Π/ΔΚΔ/ Γ.Γ.Π.Π. κε ζέκα «Πξόγλσζε Καηξηθώλ 
Φαηλνκέλσλ» κε ζπλεκκέλν ην από 13:00κκ 22-02-2019 ηαθηηθό δειηίν πξόγλσζεο θαηξηθώλ 
θαηλνκέλσλ ηεο ΔΜΤ, ζύκθσλα κε ην νπνίν αλακέλνληαη γηα ην άββαην 23-02-2019, ηνπηθέο βξνρέο, 
ρηνλνπηώζεηο ζηα νξεηλά - εκηνξεηλά θαη βαζκηαία ζηα Βόξεηα ζε ρακειόηεξν πςόκεηξν, ρακειέο 
ζεξκνθξαζίεο θαη ηζρπξνί άλεκνη ζε πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο.  

23. Σν ππ. αξ. πξση. 1771/22-02-2019 έγγξαθν ηνπ Β’ Σκήκαηνο πληήξεζεο & Καηαζθεπώλ ηεο 
Γηεύζπλζεο Γηαρείξηζεο Μεηξνπνιηηηθώλ Τπνδνκώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (αξ. πξση. Απηνηεινύο 
Γηεύζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 57816/25-2-2019) κε ην νπνίν δεηήζεθε ε ζπλδξνκή ηεο Απηνηεινύο 
Γηεύζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηε δηάζεζε ηξηώλ (3) νρεκάησλ – κεραλεκάησλ απνρηνληζκνύ θαη δύν 
(2) απνρηνληζηηθώλ ηύπνπ αλέκεο-θξέδαο πξνο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ απνρηνληζκνύ – 
απνπαγέησζεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπλ ζηηο εξγαζίεο απνρηνληζκνύ - απνπαγέησζεο θαη άξζεο 
επηθηλδπλνηήησλ ζην εθηεηακέλν νδηθό δίθηπν αξκνδηόηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Σα νρήκαηα απηά 
ζα ζπληνλίδνληαη από ηελ άλσζελ ππεξεζία πνπ έρεη ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηώλ απνρηνληζκνύ ε νπνία 
θαη ζα βεβαηώζεη ηηο ώξεο απαζρόιεζε ηνπο. 

24. Σηο από 23-02-2019 ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο ηεο Απηνηεινύο Γηεύζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηνπο 
ππεύζπλνπο ηνπ Κέληξνπ Απνρηνληζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζην Καπαλδξίηη θαηά ηηο νπνίεο 
δεηήζεθε από ηελ Απηνηειή Γηεύζπλζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ε ζπλδξνκή κε ηξία (3) νρήκαηα – 
κεραλήκαηα απνρηνληζκνύ θαη δύν (2) απνρηνληζηηθά ηύπνπ αλέκεο - θξέδαο (εηδηθόηεξα ζε πεξηνρέο 
έρνπλ εθδεισζεί έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα (ρηνλνπηώζεηο θαη παγεηόο) ζε νδηθό δίθηπν αξκνδηόηεηαο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο) θαζώο δελ επαξθνύλ ηα ίδηα κέζα πνπ δηαζέηεη ε ελ ιόγσ ππεξεζία. 

25. Σν γεγνλόο όηη ε εμέιημε ησλ θαηλνκέλσλ απαηηεί ηε ρξήζε κέζσλ απνρηνληζκνύ θαη απνπαγέησζεο 
(απνρηνληζηηθά) κε ην απαξαίηεην πξνζσπηθό ηνπο γηα ηελ άξζε ησλ επηθηλδπλνηήησλ πξνο απνθπγή 
θηλδύλσλ. Σα αλσηέξσ κέζα ζα αλαδεηεζνύλ από εγγεγξακκέλνπο εξγνιήπηεο πνπ έρνπλ δηαζέζηκα 
θαηάιιεια κεραλήκαηα – νρήκαηα (12-17 ζρεηηθά) είηε ηα κεραλήκαηα είλαη εληόο είηε εθηόο ησλ 
δεισκέλσλ από απηνύο (κε ηηο ηηκέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην κεηξών).  

26. Σν γεγνλόο όηη, από ηελ έθηαθηε θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ιόγσ ησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ πνπ 
βξίζθνληαη ζε εμέιημε (ρηνλνπηώζεηο-παγεηόο) πξνθύπηνπλ πξνβιήκαηα επηθηλδπλόηεηαο ησλ 
νδνζηξσκάησλ θαη απνθιεηζκνύ ηκεκάησλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ, ηα νπνία πξνθαινύλ άκεζν θίλδπλν 
βιάβεο ηεο πεξηνπζίαο θαη ηεο δσήο ησλ πνιηηώλ, ησλ ππνδνκώλ θαη ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη απαηηείηαη λα γίλνπλ άκεζεο ελέξγεηεο πξνο ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ 
θαη άξζεο ηεο επηθηλδπλόηεηαο. 

27. Σελ από 23/02/2019 εηζήγεζε ηεο Δληεηαικέλεο πκβνύινπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πξνο ηελ 
Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θαη ηηο πξνθνξηθέο εληνιέο πξνο ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

28. Σελ ππ. αξ. πξση. 53344/23-02-2019 πξόζθιεζε πξνο ηελ επηρείξεζε ΑΛΗΑΡΖ ΜΑΡΗΑ Δ. ζύκθσλα 
κε ην άξζξν 32 παξ 2 πεξ. γ. ηνπ Ν. 4412/16 γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πξνο άξζε ησλ 
επηθηλδπλνηήησλ κεηά ηα έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα πνπ εθδειώζεθαλ από ηηο 23-02-2019. 

29. Σελ ππ. αξ. πξση. 54919/23-02-2019 πξόζθιεζε πξνο ηελ επηρείξεζε Γ. ΜΟΛΤΜΠΑΚΖ & ΗΑ Δ.Δ. 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ 2 πεξ. γ. ηνπ Ν. 4412/16 γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πξνο άξζε ησλ 
επηθηλδπλνηήησλ κεηά ηα έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα πνπ εθδειώζεθαλ από ηηο 23-02-2019. 

30. Σελ ππ. αξ. πξση. 54926/23-02-2019 πξόζθιεζε πξνο ηελ επηρείξεζε ΚΤΡΗΑΚΑΚΖ ΥΡΖΣΟ ΚΑΗ 
ΗΑ Δ.Δ. ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ 2 πεξ. γ. ηνπ Ν. 4412/16 γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πξνο άξζε 
ησλ επηθηλδπλνηήησλ κεηά ηα έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα πνπ εθδειώζεθαλ από ηηο 23-02-2019. 

31. Σελ κε αξ. πξση. 56329/23-02-2019  απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο.  
 

ΕΠΕΘΔΗ 
 
Α. Με ηα αλσηέξσ (19) & (22)  ζρεηηθά, ελεκεξώζεθε ε Τπεξεζία γηα ηα θαηξηθά θαηλόκελα πνπ ζα 
επηθξαηήζνπλ (κε ρηνλνπηώζεηο, ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηζρπξνύο αλέκνπο) ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο 
από ηηο 23-02-2019. 
 
Β. Με ηα (23) θαη (24) ζρεηηθά δεηήζεθε από ηε Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Μεηξνπνιηηηθώλ Τπνδνκώλ 
Πεξηθέξεηαο / Σκήκα Β πληήξεζεο θαη Καηαζθεπώλ, ε νπνία έρεη ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηώλ γηα ζέκαηα 
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απνρηνληζκνύ, ε ζπλδξνκή ηεο Απηνηεινύο Γηεύζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηε δηάζεζε κέζσλ θαη 
πξνζσπηθνύ πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπλ ζηηο εξγαζίεο απνρηνληζκνύ - απνπαγέησζεο θαη άξζεο 
επηθηλδπλνηήησλ ζην εθηεηακέλν νδηθό δίθηπν αξκνδηόηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαζώο ηα πθηζηάκελα 
κέζα θαη πόξνη πνπ δηαζέηεη ε  ελ ιόγσ Τπεξεζία δελ επαξθνύλ ιόγσ ησλ έληνλσλ θαηλνκέλσλ πνπ 
εθδειώζεθαλ (ρηνλνπηώζεηο θαη παγεηόο) θαη ησλ δπζκελώλ πξνγλώζεσλ γηα ηελ εμέιημε ηνπ θαηξνύ. 
 
Γ. Από ηελ έθηαθηε θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί εμαηηίαο ησλ έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ πνπ 
βξίζθνληαη ζε εμέιημε (ρηνλνπηώζεσλ θαη παγεηνύ) παξνπζηάζηεθαλ πξνβιήκαηα επηθηλδπλόηεηαο ησλ 
νδνζηξσκάησλ θαη απνθιεηζκνύ ηκεκάησλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ, ελώ ππάξρνπλ θαη δπζκελείο πξνγλώζεηο γηα 
ηελ εμέιημε ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ. Σα αλσηέξσ πξνθαινύλ άκεζν θίλδπλν βιάβεο ηεο πεξηνπζίαο θαη ηεο 
δσήο ησλ πνιηηώλ, ησλ ππνδνκώλ θαη ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη πξέπεη λα γίλνπλ 
άκεζεο ελέξγεηεο πξνο ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ θαη άξζεο ηεο επηθηλδπλόηεηαο. 
 
Δ. Λακβάλνληαο ππόςε ηα (18), (20) & (21) ζρεηηθά έγηλε εηζήγεζε (27 ζρεηηθό) γηα ηελ αλάζεζε ζηηο 
[εγγξακκέλεο ζην κεηξών γηα ηελ αληηκεηώπηζε θπζηθώλ θαη άιισλ θαηαζηξνθώλ (12 έσο 17 ζρεηηθά)] 
επηρεηξήζεηο ΑΛΗΑΡΖ ΜΑΡΗΑ Δ., Γ. ΜΟΛΤΜΠΑΚΖ & ΗΑ Δ.Δ., ΚΤΡΗΑΚΑΚΖ ΥΡΖΣΟ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ  ηεο 
παξνρήο ππεξεζηώλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζέζνπλ ηα αλαγθαία κεραλήκαηα – νρήκαηα [ηξία (3)  νρήκαηα – 
κεραλήκαηα απνρηνληζκνύ θαη δύν (2) απνρηνληζηηθά ηύπνπ αλέκεο-θξέδαο (εληόο ή εθηόο ησλ δεισζέλησλ 
ζην κεηξών αλ απαηηεζεί)] κε ην απαξαίηεην πξνζσπηθό ηνπο από ηηο 23-02-2019 πξνο ζπλδξνκή ηεο 
Γηεύζπλζεο Γηαρείξηζεο Μεηξνπνιηηηθώλ Τπνδνκώλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, γηα επέκβαζε πξνο απνρηνληζκό 
θαη απνπαγέησζε κε ζθνπό ηελ άξζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο εμαηηίαο ησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη 
ζε εμέιημε (ρηνλνπηώζεσλ, παγεηνύ) θαη επεξεάδνπλ ην νδηθό δίθηπν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο δεκηνπξγώληαο 
πξνβιήκαηα ζε ηκήκα ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ κε άκεζν θίλδπλν βιάβεο ηεο πεξηνπζίαο θαη ηεο δσήο ησλ 
πνιηηώλ, ησλ ππνδνκώλ θαη ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 32 
παξ 2 πεξ. γ. ηνπ Ν. 4412/2016 (κε ηε δηελέξγεηα δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε). 
 
Ε. Με ηα (28), (29) & (30) ζρεηηθά απεζηάιεζαλ πξνζθιήζεηο ηεο Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο πξνο ηηο αλσηέξσ 
επηρεηξήζεηο γηα δηαπξαγκάηεπζε (ρσξίο δεκνζηνπνίεζε) θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 2 πεξ. γ. 
ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηε δηάζεζε κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ κε ην απαξαίηεην πξνζσπηθό ηνπο, γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ηνπ έθηαθηνπ γεγνλόηνο από ηηο 13-02-2019 θαη γηα όζν δηάζηεκα απαηηεζεί.  
 
Σ. πκθσλήζεθε κε ηνπο εξγνιήπηεο  ε απνζηνιή ησλ κεραλεκάησλ – νρεκάησλ κε βάζε ηηο ηηκέο θαη ηηο 
πξνβιέςεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην κεηξών γηα ηα εθρηνληζηηθά κεραλήκαηα (12-17 ζρεηηθά). 
 
Ζ. Ζ Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο, ζε εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ άξζξνπ 159 (παξ. 2) ηνπ Ν. 3852/10 [(1) 
ζρεηηθό], πξνρώξεζε ζηε ιήςε ηεο αλσηέξσ (31) ζρεηηθήο απόθαζεο κε ηελ νπνία αλαηέζεθε ζηηο 
επηρεηξήζεηο: 
 

 ΚΤΡΘΑΚΑΚΗ ΥΡΗΣΟ ΚΑΘ ΘΑ ΕΕ 

 Γ. ΜΟΛΤΜΠΑΚΗ & ΘΑ Ε.Ε. 

 ΑΛΘΑΡΗ ΜΑΡΘΑ Ε. 
 

λα δηαζέζνπλ από ηηο 23-02-2019 θαη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα απαηηεζεί, ηξία (3) νρήκαηα – 
κεραλήκαηα απνρηνληζκνύ θαη δύν (2) απνρηνληζηηθά ηύπνπ αλέκεο-θξέδαο κε ην απαξαίηεην πξνζσπηθό 
ηνπο (εληόο ή εθηόο ησλ δεισζέλησλ ζην κεηξών αλ απαηηεζεί), πξνθεηκέλνπ λα επέκβνπλ, πξνο 
ζπλδξνκή ηεο Γηεύζπλζεο Γηαρείξηζεο Μεηξνπνιηηηθώλ Τπνδνκώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ηνπ έθηαθηνπ γεγνλόηνο (ρηνλόπησζε, παγεηόο θαη ηζρπξνί άλεκνη) πνπ πξνέθπςε ζηελ 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, όπσο αλαθέξεηαη ζην ζθεπηηθό ηεο. 
 

ΕΘΗΓΟΤΜΑΣΕ 
Σελ έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 56329/23-02-2019  Απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θαζώο θαη ηελ έγθξηζε 
ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ αλάζεζε κεηά από δηαπξαγκάηεπζε (ρσξίο πξνεγνύκελε 
δεκνζηνπνίεζε) θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 32, παξ. 2 πεξ. γ. ηνπ Ν. 4412/2016  ζηηο επηρεηξήζεηο: 
 

 ΚΤΡΘΑΚΑΚΗ ΥΡΗΣΟ ΚΑΘ ΘΑ ΕΕ 

 Γ. ΜΟΛΤΜΠΑΚΗ & ΘΑ Ε.Ε. 

 ΑΛΘΑΡΗ ΜΑΡΘΑ Ε. 
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λα δηαζέζνπλ  από ηηο 23-02-2019 θαη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα απαηηεζεί, ηξία (3) νρήκαηα – 
κεραλήκαηα απνρηνληζκνύ θαη δύν (2) απνρηνληζηηθά ηύπνπ αλέκεο-θξέδαο κε ην απαξαίηεην πξνζσπηθό 
ηνπο (εληόο ή εθηόο ησλ δεισζέλησλ ζην κεηξών αλ απαηηεζεί), πξνθεηκέλνπ λα επέκβνπλ, πξνο 
ζπλδξνκή ηεο Γηεύζπλζεο Γηαρείξηζεο Μεηξνπνιηηηθώλ Τπνδνκώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ηνπ έθηαθηνπ γεγνλόηνο (ρηνλόπησζε θαη παγεηόο) πνπ πξνέθπςε ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, 
όπσο αλαθέξεηαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο θαη κέρξη ηνπ ελδεηθηηθνύ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ πελήληα 
ρηιηάδσλ επξώ (50.000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α. 24%, πνζό πνπ ζα βαξύλεη ηνλ ΚΑΔ 5152 
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2019. 
 
Ζ αθξηβήο δαπάλε ζα πξνθύςεη απνινγηζηηθά θαη ε νπνία ζα εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.  
 

Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο 
ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
ομόθυνα αποθαζίζει 

 
Σελ έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 56329/23-02-2019  Απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θαζώο θαη ηελ έγθξηζε 
ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ αλάζεζε κεηά από δηαπξαγκάηεπζε (ρσξίο πξνεγνύκελε 
δεκνζηνπνίεζε) θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 32, παξ. 2 πεξ. γ. ηνπ Ν. 4412/2016  ζηηο επηρεηξήζεηο: 
 

 ΚΤΡΘΑΚΑΚΗ ΥΡΗΣΟ ΚΑΘ ΘΑ ΕΕ 

 Γ. ΜΟΛΤΜΠΑΚΗ & ΘΑ Ε.Ε. 

 ΑΛΘΑΡΗ ΜΑΡΘΑ Ε. 
 

λα δηαζέζνπλ  από ηηο 23-02-2019 θαη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα απαηηεζεί, ηξία (3) νρήκαηα – 
κεραλήκαηα απνρηνληζκνύ θαη δύν (2) απνρηνληζηηθά ηύπνπ αλέκεο-θξέδαο κε ην απαξαίηεην πξνζσπηθό 
ηνπο (εληόο ή εθηόο ησλ δεισζέλησλ ζην κεηξών αλ απαηηεζεί), πξνθεηκέλνπ λα επέκβνπλ, πξνο 
ζπλδξνκή ηεο Γηεύζπλζεο Γηαρείξηζεο Μεηξνπνιηηηθώλ Τπνδνκώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ηνπ έθηαθηνπ γεγνλόηνο (ρηνλόπησζε θαη παγεηόο) πνπ πξνέθπςε ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, 
όπσο αλαθέξεηαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο θαη κέρξη ηνπ ελδεηθηηθνύ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ πελήληα 
ρηιηάδσλ επξώ (50.000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α. 24%, πνζό πνπ ζα βαξύλεη ηνλ ΚΑΔ 5152 
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2019. 
 
Ζ αθξηβήο δαπάλε ζα πξνθύςεη απνινγηζηηθά θαη ε νπνία ζα εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.  

 
 
 

Ο Ππόεδπορ 
 

 
 
 
 
 

Καπαμάνορ Υπήζηορ 

Σα Μέλη  
Αλεξίος Αθανάζιορ 
Δημάκορ Δημήηπιορ 
Υπςζικόρ Φώηιορ  
Σζούππα Θυάννα 
Μεηαξά Ειπήνη 
Υπιζηάκη Μαπία 
Πελέκηρ Ζασαπίαρ  
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