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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2808/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1055030/09-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 09-12-2021. 
 

 
Θέμα 1ο  

Παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου με αριθ. κυκλοφ. ΜΕ 102405, ιδιοκτησίας της 
Περιφέρειας Αττικής - Π.Ε.Α.Α., στο Δήμο Μαραθώνα. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μελάς Σταύρος  

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κουρή Μαρία  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Μουρτζανού 
(Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών) η οποία  ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για τα εξής: 
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Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω: 
1. Με το  υπ’ αριθ. 984470/19-11-21 έγγραφό της, η Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 

διαβίβασε  στην Υπηρεσία μας τα κάτωθι: 
α) το με αρ. πρωτ. 21807/09-11-21 αίτημα του Δήμου Μαραθώνα για την παραχώρηση του 

μηχανήματος έργου (εκσκαφέας-φορτωτής) με αριθ. κυκλοφ. ΜΕ 102405, μάρκας NEW 
HOLLAND, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που 
αφορούν την πολιτική προστασία του Δήμου και την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο 
αρμοδιότητάς του ώστε να είναι δυνατή η προσβασιμότητα πυροσβεστικών και άλλων 
οχημάτων. 

β) το με αρ. πρωτ. 966189/15-11-21 έγγραφο της, προς τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής, με το οποίο προτείνεται η παραχώρηση του ανωτέρω μηχανήματος έργου για τρία (3) 
έτη, 

γ) το με αρ. πρωτ. 978926/18-11-21 έγγραφο με το οποίο ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής συμφωνεί για την παραχώρηση του μηχανήματος έργου με αριθ. κυκλ. ΜΕ102405 στο 
Δήμο Μαραθώνα για τρία (3) έτη. 

2. α) Το από 25-11-21 e-mail του Δήμου Μαραθώνα, προς τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών,  
για παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου (εκσκαφέας-φορτωτής) με αριθ. κυκλοφ. 
ΜΕ 102405, μάρκας NEW HOLLAND, ιδιοκτησίας Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής, για τρία έτη, προκειμένου προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για την αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών που αφορούν την πολιτική προστασία του Δήμου και την αποκατάσταση 
ζημιών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του ώστε να είναι δυνατή η προσβασιμότητα 
πυροσβεστικών και άλλων οχημάτων. 

β) Τη θετική γνωμοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών για παραχώρηση χρήσης του 
μηχανήματος έργου με αριθ. κυκλοφ. ΜΕ102405 για τρία (3) έτη. 

 
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 
μηχανημάτος έργου (εκσκαφέας-φορτωτής) με αριθ. κυκλοφ. ΜΕ102405, μάρκας NEW HOLLAND, 
ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής - Π.Ε.Α.Α, στο Δήμο Μαραθώνα για χρονικό διάστημα τριών (3) 
ετών, από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής. 
Όλες οι δαπάνες κίνησης, συντήρησης, επισκευής, τελών χρήσης και κυκλοφορίας, ασφάλισης του εν 
λόγω μηχανημάτος 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 Μαραθώνα, 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 
κατόπιν απόφασης των αρμοδίων οργάνων με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών για 
όσο χρονικό διάστημα διήρκεσε η διάθεση του μηχανήματος έργου για την αντιμετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών της Περιφέρειας Αττικής. 
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. 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 
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κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
την έγκριση παραχώρησης χρήσης του μηχανημάτος έργου (εκσκαφέας-φορτωτής) με αριθ. 
κυκλοφ. ΜΕ102405, μάρκας NEW HOLLAND, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής - Π.Ε.Α.Α, στο 
Δήμο Μαραθώνα για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, από την ημερομηνία υπογραφής του 
πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής, 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»,. 
Όλες οι δαπάνες κίνησης, συντήρησης, επισκευής, τελών χρήσης και κυκλοφορίας, ασφάλισης του εν 
λόγω μηχανημάτος 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 Μαραθώνα, 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 
κατόπιν απόφασης των αρμοδίων οργάνων με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών για 
όσο χρονικό διάστημα διήρκεσε η διάθεση του μηχανήματος έργου για την αντιμετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών της Περιφέρειας Αττικής. 
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. 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.  
 
 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Παραχωρώντας μηχανήματα έργου σε διάφορους 
Δήμους, είναι αδύνατο να οργανωθεί η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, ώστε να επιτελέσει το έργο 
της. Θα παραμείνει αυτό που είναι σήμερα, δηλαδή,  ο ντίλερ των εργοληπτών (εταιρείες ή 
φυσικά πρόσωπα). Εμείς λέμε ναι στη συνδρομή της Περιφέρειας σε δήμους μέσω μιας 
οργανωμένης και πλήρως εξοπλισμένης Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας τόσο σε ανθρώπινο 
δυναμικό, όσο και σε μηχανολογικό.» 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Μελάς Σταύρος  
Αγγέλης Σπυρίδων 
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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