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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 538 
          213 20 63 776 
  
 
Συνεδρίαση 7η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 280/2020 
  Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-02-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Κατάστημα της 

Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 105782 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
06-02-2020. 
 

Θέμα 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης  

  Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για την διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων με το απαραίτητο 
προσωπικό τους για την αντιμετώπιση του έκτακτου γεγονότος που προέκυψε την εκδήλωση 
έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφέρεια Αττικής από τις 06-02-2020 (ΠΕΑΑ). 

 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

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

 Κουρή Μαρία 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το έκτακτο γεγονός που προέκυψε την εκδήλωση έντονων καιρικών 
φαινομένων στην Περιφέρεια Αττικής  από τις 06-02-2020,  ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας,  
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθμ. πρωτ. 115020/10-2-20 εισήγηση της 
Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Λαμβάνοντας υπόψη:   
 

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. 
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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 Απόφασης 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. 499022/03-09-2019 (ΦΕΚ 688/τ’Υ.Ο.Δ.Δ./03.09.2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής» (ΑΔΑ: ΩΞΡΟ7Λ7-7ΕΣ) και την υπ’αριθ. 722070/12-09-19 (ΦΕΚ 4258/τ‘ Β/20-11-19) 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας 
Αττικής» και την υπ’αριθ. 683196/31-10-2019(ΦΕΚ 916/τ’Υ.Ο.Δ.Δ./1-11-2019) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη περί αναπλήρωσής του από τον Αντιπεριφερειάρχη Νικολαο Πέππα όταν απουσιάζει 
ή κωλύεται(ΑΔΑ:6Ε207Λ7-55Ψ). 

10. Την υπ.αριθμ. 25/31-01-2019 (ΑΔΑ:Ω2Ρ17Λ7-Θ1Λ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 
Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Πρωτοκόλλου και Ηλεκτρονικής 
έκδοσης και διακίνησης εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της Περιφέρειας Αττικής.  

11. Το υπ. αρ. πρωτ. 8898/12-12-2019 έγγραφο της  Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 
6ΨΔ046ΜΤΛΒ-ΡΤΘ) με θέμα «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση 
κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό» . 

12. Την με αρ. πρωτ. οικ. 103346/20-05-15 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 εκτάκτων αναγκών από 
φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 
2017-2018. 
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17. Τις υπ. αριθμ. 2641/2018 (ΑΔΑ: ΩΕΔΘ7Λ7-ΘΛΗ), 3329/18 (ΑΔΑ: 632Μ7Λ7-Π7Υ), 893/2019 (ΑΔΑ: 
ΩΚΔΘ7Λ7-ΜΗ5), 1742/2019 (ΑΔΑ:6ΟΕΟ7Λ7-ΟΞΘ) και 2938/2019(ΑΔΑ:ΨΠΞ67Λ7-9ΑΖ) Αποφάσεις 
της Οικονομικής Επιτροπής για τη συμπλήρωση – τροποποίηση του Μητρώου εργοληπτών (με 
ένταξη νέων εργοληπτών, αντικατάσταση και συμπλήρωση οχημάτων – μηχανημάτων εργοληπτών) 
και την παράταση ισχύος του μέχρι 31-12-2020. 

18. Το υπ. αρ. πρωτ. 852294/20-12-2019 έγγραφο του Aντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και 
Περιβάλλοντος για την υποστήριξη χειμερινής συντήρησης (αποχιονισμού – αποπαγέτωσης) του 
οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτική Προστασίας. 

19. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 463/04-02-2020 “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ”  έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε./Κέντρο 
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού» με συνημμένο 
το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ α/α 02/2020 με προβλέψεις για επιδείνωση του 
καιρού από την Τρίτη 04-02-2020 έως την Πέμπτη 06-02-2020 με κύρια χαρακτηριστικά τις 
χιονοπτώσεις, τους πολύ θυελλώδεις  ανέμους, τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και το παγετό. 

20. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 466/04-02-2020 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε./Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής 
Προστασίας με θέμα «Πρόγνωση Καιρικών Φαινομένων» με συνημμένο το σχετικό δελτίο καιρού της 
ΕΜΥ με προβλέψεις για την Τετάρτη 05-02-2020, με τοπικές βροχές  και χιόνια στα ορεινά.  

21. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 475/05-02-2020 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε./Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής 
Προστασίας με θέμα «Πρόγνωση Καιρικών Φαινομένων» με συνημμένο το σχετικό δελτίο καιρού της 
ΕΜΥ με προβλέψεις για την Πέμπτη 06-02-2020, με τοπικές βροχές, χιονόνερο και χιονοπτώσεις 
στα ορεινά-ημιορεινά. 

22. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 489/06-02-2020 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε./Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής 
Προστασίας με θέμα «Πρόγνωση Καιρικών Φαινομένων» με συνημμένο το σχετικό δελτίο καιρού της 
ΕΜΥ με προβλέψεις για την Παρασκευή 07-02-2020, με τοπικές βροχές, χιονόνερο και χιονοπτώσεις 
στα ορεινά-ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. 

23. Το υπ. αρ. πρωτ. 98161/05-02-2020 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής 
Προστασίας και Περιβάλλοντος για κήρυξη σε κατάστασης επιφυλακής από την Τετάρτη 05-02-
2020.  

24. Το υπ. αρ. πρωτ. 98277/05-02-2020 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής 
Προστασίας και Περιβάλλοντος για ετοιμότητα λόγω πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.       

25. Το υπ. αρ. πρωτ. 103816/06-02-2020 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής 
Προστασίας και Περιβάλλοντος για ετοιμότητα λόγω πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. 

26. Το υπ. αρ. πρωτ. 104932/06-02-2020 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής 
Προστασίας και Περιβάλλοντος προς την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, με το οποίο 
ζητείται η έκτακτη μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας που 
αναμένεται από την Πέμπτη 06.02.2020. 

27. Τις από 06-02-2020 προφορικές επικοινωνίες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών με την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας για την ανάγκη συνδρομής της με 
πρόσθετα μηχανήματα για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας. Για το λόγο αυτό απεστάλη το με αρ. 
πρωτ.  106162/06-02-2020 έγγραφο της Γεν. Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγρ/σμού έργων και 
Υποδομών /Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών/ Τμήμα Β Συντήρησης και 
Κατασκευών  της Περιφέρειας Αττικής προς την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας με το 
οποίο ζητείται η συνδρομή της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας με την διάθεση 
οχημάτων – μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. 

28. Το γεγονός ότι, από την έκτακτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω των έντονων καιρικών 
φαινομένων που εκδηλώνονται (χιονοπτώσεις-παγετός, βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους) 
και ήδη έχουν παρουσιαστεί κατά τόπους προβλήματα επικινδυνότητας των οδοστρωμάτων και 
αποκλεισμού τμημάτων του οδικού δικτύου, τα οποία προκαλούν άμεσο κίνδυνο βλάβης της 
περιουσίας και της ζωής των πολιτών, των υποδομών και των συμφερόντων της Περιφέρειας 
Αττικής, τα οποία αναμένεται να επιδεινωθούν και απαιτείται να γίνουν άμεσες ενέργειες προς την 
αντιμετώπιση των καταστάσεων και άρσης της επικινδυνότητας. 

29. Το γεγονός ότι η εξέλιξη των φαινομένων απαιτούσε την άμεση χρήση μέσων αποχιονισμού και 
αποπαγέτωσης (εκχιονιστικά )με το απαραίτητο προσωπικό τους για την άρση των επικινδυνοτήτων 
προς αποφυγή κινδύνων. Λόγω του εξαιρετικά επείγοντος και της έντασης των φαινομένων, τα μέσα 
που θα διατεθούν (είτε υπάρχουν είτε όχι δηλωμένα στο μητρώο – 12 έως 17 σχετικά), θα 
προέρχονται από τους εγγεγραμμένους στο μητρώο εργολήπτες (12-17 σχετικά) που έχουν 
διαθέσιμα κατάλληλα μηχανήματα – οχήματα αλλά και λόγω του κατεπείγοντος και των έντονων 
αναμενόμενων φαινομένων από άλλους διαθέσιμους εργολήπτες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο 
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μητρώο (αλλά με βάση τις προβλέψεις του μητρώου για τις τιμές  και τις υποχρεώσεις τους) 
προκειμένου να σταθεί δυνατόν να εντοπιστούν άμεσα.  

30. Την από 06-02-2020 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη προς τον Περιφερειάρχη Αττικής και τις 
προφορικές εντολές του προς τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας. 

31. Την υπ. αρ. πρωτ. Χ13/06-02-2020 πρόσκληση προς τον εργολήπτη Γ.ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2 περ. γ. του Ν. 4412/16 16 για την παροχή υπηρεσιών για δράσεις 
άρσης επικινδυνοτήτων από τις 06-02-2020. 

32. Την υπ. αρ. πρωτ. Χ14/06-02-2020 πρόσκληση προς τον εργολήπτη Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2 περ. γ. του Ν. 4412/16 για την παροχή υπηρεσιών για δράσεις 
άρσης επικινδυνοτήτων από τις 06-02-2020. 

33. Την υπ. αρ. πρωτ. Χ15/06-02-2020 πρόσκληση προς τον εργολήπτη ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & 
ΣΙΑ ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2 περ. γ. του Ν. 4412/16 για την παροχή υπηρεσιών για 
δράσεις άρσης επικινδυνοτήτων από τις 06-02-2020. 

34. Την υπ. αρ. πρωτ. Χ16/06-02-2020 πρόσκληση προς τον εργολήπτη ΣΑΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Ε. σύμφωνα 
με το άρθρο 32 παρ 2 περ. γ. του Ν. 4412/16 για την παροχή υπηρεσιών για δράσεις άρσης 
επικινδυνοτήτων από τις 06-02-2020. 

35. Την με αρ. πρωτ. Χ17/06-02-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής.  
 

 
 
ΕΠΕΙΔΗ 
 
Α. Με τα ανωτέρω (19) έως (22) σχετικά, υπήρξε ενημέρωση για σημαντική επιδείνωση των καιρικών 
συνθηκών (με χιονοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους) από την Τρίτη 04-02-
2020 έως την Πέμπτη 07-02-2020 στην περιοχή της Αττικής. 
 
Β. Με το (27) σχετικό ζητήθηκε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της 
Περιφέρειας Αττικής (η οποία έχει την επίβλεψη των εργασιών αποχιονισμού για θέματα 
αποχιονισμού), η συνδρομή της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας για τη διάθεση μέσων 
και προσωπικού για την άρση των επικινδυνοτήτων που εκδηλώθηκαν στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας 
της Περιφέρειας Αττικής καθώς τα υφιστάμενα μέσα και πόροι που διαθέτει η  εν λόγω Υπηρεσία δεν 
επαρκούν. 
 
Γ. Από την έκτακτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που 
εκδηλώνονται (χιονοπτώσεις-παγετός, βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους) και επειδή ήδη 
έχουν παρουσιαστεί κατά τόπους προβλήματα επικινδυνότητας των οδοστρωμάτων και αποκλεισμού 
τμημάτων του οδικού δικτύου, τα οποία προκαλούν άμεσο κίνδυνο βλάβης της περιουσίας και της 
ζωής των πολιτών, των υποδομών και των συμφερόντων της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία 
αναμένεται να επιδεινωθούν απαιτείται να γίνουν άμεσες ενέργειες προς την αντιμετώπιση των 
καταστάσεων και άρσης της επικινδυνότητας. Περαιτέρω υπάρχουν προβλέψεις για την εξέλιξη των 
φαινομένων (21 και 22 σχετικά). 
 
Δ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω (Α), (Β) και (Γ) σχετικά καθώς και τα (23) έως (29) σχετικά έγινε 
εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας (30 σχετικό) για τη διαπραγμάτευση (χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση)  για την ανάθεση στους εργολήπτες Γ.ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., 
Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, , ΣΑΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Ε., της 
διάθεσης των αναγκαίων μηχανημάτων έργου – οχημάτων  με το απαραίτητο προσωπικό τους  από 
τα δηλωθέντα ή μη στο μητρώο για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (με τις τιμές και τις 
προβλέψεις του μητρώου και το απαραίτητο προσωπικό τους) από τις 06-02-2020 και για όσο 
χρονικό διάστημα απαιτηθεί, για την άρση των επικινδυνοτήτων από την εκδήλωση έντονων καιρικών 
φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, χιονοπτώσεις και παγετό) και συνδρομή της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής στο έργο της κατά τις 
προβλέψεις του άρθρου 32 παρ 2 περ. γ. του Ν. 4412/2016 (με τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση). 
 
Ε. Με τα (31) έως (34) σχετικά έγιναν προσκλήσεις του Περιφερειάρχη Αττικής προς τις ανωτέρω 
επιχειρήσεις για διαπραγμάτευση (χωρίς δημοσίευση) κατά τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 περ. 
γ. του Ν. 4412/2016 για τη διάθεση των αναγκαίων μηχανημάτων – οχημάτων.  
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ΣΤ. Συμφωνήθηκε με τους εργολήπτες  η αποστολή των μηχανημάτων – οχημάτων με βάση τις τιμές 
και τις προβλέψεις που προβλέπονται στο μητρώο (12-17 σχετικά). 
 
Ζ. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 
3852/10 [(1) σχετικό], προχώρησε στη λήψη της ανωτέρω (35) σχετικής Απόφασης με την οποία 
ανατέθηκε, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το άρθρο 
32, παρ. 2 περ. γ. του Ν. 4412/2016, στους εργολήπτες: 
 
• Γ.ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
• Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
• ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 
• ΣΑΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Ε. 
 
να διαθέσουν από τις 06-02-2020 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί τα αναγκαία μηχανήματα – 
οχήματα [αποχιονιστικά και 1 αποχιονιστικό τύπου ανέμη] με το αναγκαίο προσωπικό τους (εντός ή 
εκτός των εγγεγραμμένων στο μητρώο 12-17 σχετικά, αλλά με σύμφωνα τις προβλέψεις του και για 
τις τιμές και τις υποχρεώσεις του) με βάση τα αιτήματα  που θα υπάρχουν για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της κακοκαιρίας προς συνδρομή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
μέχρι του ενδεικτικού συνολικού ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€), 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ποσό που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5152 του προϋπολογισμού 2020.  
  
Τα μηχανήματα έργου-οχήματα για τα οποία υπήρχε ή έγινε σχετικό, αίτημα(27) σχετικό, από τη 
Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών θα συντονίζονται από εν λόγω Διεύθυνση που 
έχει την επίβλεψη των εργασιών αποχιονισμού η οποία και θα βεβαιώσει τις ώρες απασχόληση τους. 
 
Η. Τα φαινόμενα ήταν έντονα σε διάφορες περιοχές προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στο οδικό 
δίκτυο ειδικά σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και υπήρχε ανάγκη εργασιών αποχιονισμού και 
αποπαγέτωσης για άρση επικινδυνοτήτων. Επίσης υπήρχε παγετός σε διάφορα σημεία λόγο 
χαμηλών θερμοκρασιών. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Την έγκριση της υπ’ αριθ. Χ17/06-02-2020 Απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής, καθώς και την έγκριση 
της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την ανάθεση στους εργολήπτες: 
 
• Γ.ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
• Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
• ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 
• ΣΑΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Ε. 
 
της διάθεσης από τις 06-02-2020 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί τα αναγκαία μηχανήματα – 
οχήματα [αποχιονιστικά και 1 αποχιονιστικό τύπου ανέμη] με το αναγκαίο προσωπικό τους (εντός ή 
εκτός των εγγεγραμμένων στο μητρώο 12-17 σχετικά, αλλά με σύμφωνα τις προβλέψεις του και για 
τις τιμές και τις υποχρεώσεις του) με βάση τα αιτήματα  που θα υπάρχουν για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της κακοκαιρίας προς συνδρομή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
μέχρι του ενδεικτικού συνολικού ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€), 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ποσό που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5152 του προϋπολογισμού 2020.  
  
Τα μηχανήματα έργου-οχήματα για τα οποία υπήρχε ή έγινε σχετικό αίτημα, (27) σχετικό, από τη 
Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών θα συντονίζονται από εν λόγω Διεύθυνση που 
έχει την επίβλεψη των εργασιών αποχιονισμού η οποία και θα βεβαιώσει τις ώρες απασχόληση τους. 
 
Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά, και η οποία θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Αττικής. 

 
 

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

 
 

Την έγκριση της υπ’ αριθ. Χ17/06-02-2020 Απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής, καθώς και την έγκριση 
της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την ανάθεση στους εργολήπτες: 
 
• Γ.ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
• Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
• ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 
• ΣΑΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Ε. 
 
της διάθεσης από τις 06-02-2020 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί τα αναγκαία μηχανήματα – 
οχήματα [αποχιονιστικά και 1 αποχιονιστικό τύπου ανέμη] με το αναγκαίο προσωπικό τους (εντός ή 
εκτός των εγγεγραμμένων στο μητρώο 12-17 σχετικά, αλλά με σύμφωνα τις προβλέψεις του και για 
τις τιμές και τις υποχρεώσεις του) με βάση τα αιτήματα  που θα υπάρχουν για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της κακοκαιρίας προς συνδρομή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
μέχρι του ενδεικτικού συνολικού ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€), 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ποσό που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5152 του προϋπολογισμού 2020.  
  
Τα μηχανήματα έργου-οχήματα για τα οποία υπήρχε ή έγινε σχετικό αίτημα, (27) σχετικό, από τη 
Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών θα συντονίζονται από εν λόγω Διεύθυνση που 
έχει την επίβλεψη των εργασιών αποχιονισμού η οποία και θα βεβαιώσει τις ώρες απασχόληση τους. 
 
Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά, και η οποία θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Αττικής. 

 
 

 

  Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας 

  Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 
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