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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  90/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 18-1-2022, 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: 32191/13-1-
2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 13-1-
2022. 
 

Θέμα 89 
Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση μηχανημάτων έργου-οχημάτων με το 
απαραίτητο προσωπικό τους για την αντιμετώπιση του έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος 
(πυρκαγιά) που προέκυψε στο Δήμο Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 
από 20-05-2021. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
 Κουρή Μαρία 
 Βερελή Βασιλική 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Βλάχου Γεωργία 
 Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 

ΑΔΑ: Ω8027Λ7-64Μ



 

 2 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, 
κα Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. 
Καπατσέλη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας 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. 

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.4662/2020 (ΦΕΚ27/Α/7-02-2020) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και 
Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, 
αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

6. 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». 

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

8. 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». 

9. Το υπ’ αριθ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους.  

10. 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) , την υπ’ αριθ. 
722070/12-11-19 (ΦΕΚ 4258/τ‘ Β/20-11-19) και την υπ’ αριθ. 457959/01-07-20 (ΦΕΚ 
2763/τ‘ Β/7-07-20) Αποφάσεις  του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ανάθεση και 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» καθώς και τις 624277/31-08-2020 
(ΦΕΚ 699/τ’Υ.Ο.Δ.Δ./01.09.2020), 1002357/28-12-2020 (ΦΕΚ 1077/τ΄Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-
2020), 526516/26-06-2021 (ΦΕΚ 494/τ΄Υ.Ο.Δ.Δ./28-06-2021), 625207/23-07-2021 (ΦΕΚ 
3353/τB/26-07-2021) με θέμα «Παράταση Θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας 
Αττικής». 

11. Την υπ’ αριθ. 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. 

12. Το υπ’ αρ. πρωτ. 3752/25-05-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) με θέμα «Σχεδιασμός δράσεων Πολιτικής 
Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών». 
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13. Το αρ. πρωτ. 8797/6-12-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
(ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ) με θέμα «4η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ”». 

14. Την με την υπ’ αριθ. 111/2020 (ΑΔΑ: Ψ3Ρ57Λ7-ΖΨΝ) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου για το «Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών Εξαιτίας Δασικών 
Πυρκαγιών της Περιφέρειας Αττικής. 

15. Το υπ’ αρ.πρωτ. 2876/12-04-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας  με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών». 

16. 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». 

17. 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. 

18. 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’ αριθ. 1588/22.7.2015 και 38/14.1.2016 αποφάσεις της Ο.Ε. 

19. 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) για 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). 

20. Τις υπ’ αριθ. 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. 

21. Τις υπ’ αριθ. 2641/2018 (ΑΔΑ: ΩΕΔΘ7Λ7-ΘΛΗ), 3329/18 (ΑΔΑ: 632Μ7Λ7-Π7Υ), 
893/2019 (ΑΔΑ: ΩΚΔΘ7Λ7-ΜΗ5), 1742/2019 (ΑΔΑ: 6ΟΕΟ7Λ7-ΟΞΘ), 2938/2019 
(ΑΔΑ:ΨΠΞ67Λ7-9ΑΖ), 946/2020 (ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ7-Χ45), 1274/2020 (ΑΔΑ: ΨΨ547Λ7-
ΝΟΣ) και 1357/2020 (ΑΔΑ: 97017Λ7-7ΗΠ) 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 επ’ αόριστο.  

22. Τις υπ’ αριθ. 527453/22-07-2020 (ΑΔΑ:6Ρ2Θ7Λ7-Μ1Ζ), 578101/06-08-2020 
(ΑΔΑ:ΩΓΒΛ7Λ7-3ΑΣ), 603090/19-08-2020 (ΑΔΑ:ΨΡΣΒ7Λ7-748), 603201/19-08-2020 
(ΑΔΑ:6ΓΠΜ7Λ7-ΠΨ6), 643849/4-09-2020 (ΑΔΑ:6Θ2Ο7Λ7-Τ6Κ), 678728/15-09-2020 
(ΑΔΑ:Ω0Υ87Λ7-ΕΜΖ), 32654/15-01-2021 (ΑΔΑ:6ΖΚ57Λ7-ΒΒΨ), 32948/15-01-2021 
(ΑΔΑ:6Ψ0Α7Λ7-30Δ), 33054/15-01-2021 (ΑΔΑ:930Σ7Λ7-ΚΑ9), 33091/15-01-2021 
(ΑΔΑ:ΨΗ1Γ7Λ7-6ΛΗ) και 372590/12-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΑΞΔ7Λ7-4ΧΙ) αποφάσεις 
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος περί συμπλήρωσης του 
Μητρώου εργοληπτών.  
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23. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1871/19-05-2021 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ/Κέντρο 
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Δελτίο πρόγνωσης καιρού» με 
συνημμένο το δελτίο πρόγνωσης καιρού της ΕΜΥ /Ε.Μ.Κ. για την Πέμπτη 20-05-2021 
σύμφωνα με το οποίο άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και μετά το μεσημέρι βορειοδυτικοί 6 μποφόρ 
θα επικρατούσαν στην Αττική. 

24. Τις από 20-05-2021, πρωινές ώρες, τηλεφωνικές επικοινωνίες της 
Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, με τις οποίες 
ενημερώθηκε η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής για 
την εξελισσόμενη πυρκαγιά στην περιοχή του Αλεποχωρίου του Δήμου Μεγαρέων κατά 
τις οποίες ζητήθηκε η διάθεση δύο (2) υδροφόρων οχημάτων για την αντιμετώπιση του 
εκτάκτου γεγονότος ( πυρκαγιά). Εν συνεχεία απεστάλη το υπ’ αριθ. πρωτ. 1899/20-05-
2021 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας με 
θέμα «Διάθεση υδροφόρων οχημάτων» προς συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος 
για την καταστολή της εν λόγω πυρκαγιάς. 

25. Τις νεώτερες τηλεφωνικές επικοινωνίες, τις αμέσως επόμενες ώρες, της 
Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας με την Αυτοτελή 
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής και λόγω των συνθηκών που 
επικρατούσαν, ζητήθηκε επιπλέον συνδρομή της Περιφέρειας με υδροφόρα οχήματα και 
προωθητές D7 για την καταστολή της πυρκαγιάς. Εν συνεχεία απεστάλη το υπ’ αρ. 
πρωτ. 1903/20-05-2021 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./Κέντρο Επιχειρήσεων 
Πολιτικής Προστασίας, για τα άνωθεν μηχανήματα έργου προς συνδρομή του 
Πυροσβεστικού Σώματος για την καταστολή της εν λόγω πυρκαγιάς. 

26. Τις νεώτερες τηλεφωνικές επικοινωνίες, τις αμέσως επόμενες ώρες, της 
Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας με την Αυτοτελή 
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής και λόγω των συνθηκών που 
επικρατούσαν, ζητήθηκε επιπλέον συνδρομή της Περιφέρειας με υδροφόρα οχήματα, 
προωθητές D7 και φορτωτές για την καταστολή της πυρκαγιάς. Εν συνεχεία απεστάλη το 
υπ’ αρ. πρωτ. 1908/20-05-2021 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./Κέντρο 
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, για τα άνωθεν μηχανήματα έργου προς συνδρομή 
του Πυροσβεστικού Σώματος για την καταστολή της εν λόγω πυρκαγιάς. 

27. Τις νεώτερες τηλεφωνικές επικοινωνίες, τις αμέσως επόμενες ώρες, της 
Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας με την Αυτοτελή 
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής και λόγω των συνθηκών που 
επικρατούσαν, ζητήθηκε επιπλέον συνδρομή της Περιφέρειας με υδροφόρα οχήματα για 
την καταστολή της πυρκαγιάς. Εν συνεχεία απεστάλη το υπ’ αρ. πρωτ. 1921/20-05-2021 
έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, για τα 
άνωθεν υδροφόρα οχήματα προς συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος για την 
καταστολή της εν λόγω πυρκαγιάς. 

28. Τις προφορικές επικοινωνίες του Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτικής Προστασίας 
και Περιβάλλοντος με τη Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας με τις οποίες έδινε 
εντολή στην υπηρεσία να προχωρήσει αρμοδίως στην διάθεση των απαραίτητων 
μηχανημάτων έργου- οχημάτων από συγκεκριμένους εργολήπτες καθώς και δίνοντας 
εντολή να προστεθεί οποιοδήποτε μηχάνημα έργου-όχημα εφόσον απαιτηθεί, 
λαμβάνοντας υπόψη του τα 621422/28-08-2020 & 182467/05-03-2021 έγγραφα του 
Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων καθώς και την 
με αρ. πρωτ.191493/09-03-2021 απάντηση. 

29. Το γεγονός ότι δε στάθηκε δυνατόν να εντοπιστούν δύο μηχανήματα ερπυστριοφόρα-
προωθητές γαιών τύπου D7 από τα δηλωθέντα ή μη μηχανήματα στο μητρώο για την 
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (16-22 σχετικά). Μετά από ενημέρωση από το 
Πυροσβεστικό Σώμα για την αναγκαιότητα επέμβασης ερπυστριοφόρων οχημάτων στην 
περιοχή υπήρξε σχετική συνεννόηση με το Πυροσβεστικό Σώμα, και έγινε προσπάθεια 
να εντοπιστούν άλλου τύπου ερπυστριοφόρα μηχανήματα (τύπου D8 ή D9 
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γαιοπροωθητές). Κατόπιν επικοινωνιών, εντοπίστηκε από εγγραμμένο εργολήπτη 
μηχάνημα έργου τύπου D9 εκτός μητρώου.  

30. Το γεγονός ότι από τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή του 
συμβάντος μετά την εκδήλωση της εν λόγω πυρκαγιάς προέκυπτε άμεσος κίνδυνος για 
τη ζωή και την περιουσία των πολιτών, τις υποδομές και τα συμφέροντα της Περιφέρειας 
Αττικής και συνεπώς υπήρχε επιτακτική ανάγκη να γίνουν άμεσες ενέργειες προς την 
αντιμετώπιση αυτών και την αποτροπή της επέκτασής τους. 

31. Την από 20-05-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτικής Προστασίας 
και Περιβάλλοντος προς τον Περιφερειάρχη Αττικής και τις προφορικές εντολές προς τη 
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής εργοληπτών. 

32. Την υπ. αρ. πρωτ. Χ98/20-05-2021 πρόσκληση προς την επιχείρηση ΑΡΓΥΡΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2 περ. γ. του Ν. 4412/2016 για την παροχή 
υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των εκτάκτων καταστάσεων που 
προκλήθηκαν από την εκδήλωση πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου 
Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής από τις 20-05-2021 και για όσο απαιτηθεί. 

33. Την υπ. αρ. πρωτ. Χ99/20-05-2021 πρόσκληση προς την επιχείρηση ΚΑΡΒΕΛΟΥΤΣΟΣ 
ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2 περ. γ. του Ν. 4412/16 για την παροχή υπηρεσιών 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών των εκτάκτων καταστάσεων που προκλήθηκαν από 
την εκδήλωση πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής 
Αττικής από τις 20-05-2021 και για όσο απαιτηθεί. 

34. Την υπ. αρ. πρωτ. Χ100/20-05-2021 πρόσκληση προς την επιχείρηση Ι.Δ. 
ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2 περ. γ. του Ν. 4412/16 για 
την παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των εκτάκτων 
καταστάσεων που προκλήθηκαν από την εκδήλωση πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή 
του Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής από τις 20-05-2021 και για όσο απαιτηθεί. 

35. Την υπ. αρ. πρωτ. Χ101/20-05-2021 πρόσκληση προς την επιχείρηση ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2 περ. γ. του Ν. 4412/16 για την 
παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των εκτάκτων καταστάσεων 
που προκλήθηκαν από την εκδήλωση πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου 
Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής από τις 20-05-2021 και για όσο απαιτηθεί. 

36. Την υπ. αρ. πρωτ. Χ102/20-05-2021 πρόσκληση προς την επιχείρηση LM 
CONSTRUCTION AKTE σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2 περ. γ. του Ν. 4412/16 για την 
παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των εκτάκτων καταστάσεων 
που προκλήθηκαν από την εκδήλωση πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου 
Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής από τις 20-05-2021 και για όσο απαιτηθεί. 

37. Την υπ. αρ. πρωτ. Χ103/20-05-2021 πρόσκληση προς την επιχείρηση 
Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ.Ε.ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2 περ. γ. 
του Ν. 4412/16 για την παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των 
εκτάκτων καταστάσεων που προκλήθηκαν από την εκδήλωση πυρκαγιάς στην ευρύτερη 
περιοχή του Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής από τις 20-05-2021 και για όσο 
απαιτηθεί. 

38. Την υπ. αρ. πρωτ. Χ104/20-05-2021 πρόσκληση προς την επιχείρηση ΜΕΓΑΛΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΙΚΕ  σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2 περ. γ. του Ν. 4412/16 για την 
παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των εκτάκτων καταστάσεων 
που προκλήθηκαν από την εκδήλωση πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου 
Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής από τις 20-05-2021 και για όσο απαιτηθεί. 

39. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Χ 105/20-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΓΟ7Λ7-ΛΩ5) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής. 

40. Την υπ’ αριθ. 1070/25-05-2021 (ΑΔΑ: Ψ07Ζ7Λ7-5Φ8) Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής. 

41. Το με αριθ. πρωτ. 3526/Φ.702.15/09-07-2021 έγγραφο της Περιφερειακής 
Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής με θέμα «Ώρες διάθεσης υδροφόρων 
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οχημάτων/προωθητήρων/φορτωτών», στο οποίο αναφέρονται οι ώρες που 
απασχολήθηκαν τα μηχανήματα έργου-υδροφόρα οχήματα που διατέθηκαν προς 
συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος. 

 
 
ΕΠΕΙΔΗ 
 
Α. Η Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.ΕΔΙ.Κ./Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας με τα (24), (25), 
(26) και (27) σχετικά, ενημέρωσε στις 20-05-2021 τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής 
Προστασίας και Περιβάλλοντος καθώς και την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Αττικής για την πυρκαγιά που βρισκόταν σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή του 
Δήμου Μεγαρέων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής και αιτήθηκε τη συνδρομή της Περιφέρειας 
Αττικής με τα ζητηθέντα μηχανήματα έργου-οχήματα, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.  
 
Β. Λόγω της μεγάλης έκτασης της πυρκαγιάς η Πυροσβεστική ζήτησε από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος  καθώς και από την Αυτοτελή 
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής να παραμείνουν οι πλατφόρμες 
μεταφοράς των μηχανημάτων έργου μαζί με τα μηχανήματα έργου για όσο χρονικό διάστημα 
θα χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια του συμβάντος ώστε να μπορούν τα μηχανήματα 
έργου να μετακινούνται  άμεσα στα υποδεικνυόμενα σημεία . 
  
Γ. Από τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή μετά την εκδήλωση των 
πυρκαγιών προέκυπτε άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και την περιουσία των πολιτών, τις 
υποδομές και τα συμφέροντα της Περιφέρειας Αττικής/Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής 
και συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπήρχε επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη να 
γίνουν από την Περιφέρεια άμεσες ενέργειες για άρση των επικινδυνοτήτων, οφειλόμενων σε 
γεγονότα απρόβλεπτα, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και αποτροπή της επέκτασής 
της. 
 
Δ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω (Α) έως (Γ) σχετικά έγινε εισήγηση του 
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος (31 σχετικό) για τη 
διαπραγμάτευση (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) για την ανάθεση στους εργολήπτες 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΡΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΕΠΕ, Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, 
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., LM CONSTRUCTION AKTE, Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-
ΓΕΡ.Ε.ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε., ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΙΚΕ 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 20-05-2021 και για όσο χρονικό 
διάστημα απαιτηθεί, για την αντιμετώπιση των συνεπειών των εκτάκτων καταστάσεων που 
προκλήθηκαν από την εκδήλωση πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαρέων 
της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, προς συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατά τις 
προβλέψεις του άρθρου 32 παρ 2 περ. γ. του Ν. 4412/2016 (με τη διενέργεια 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση). 
 
Ε. Με τα (32) έως (38) σχετικά έγιναν προσκλήσεις από τον 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 με το απαραίτητο προσωπικό τους για την αντιμετώπιση των συνεπειών των 
εκτάκτων καταστάσεων που προκλήθηκαν από την εκδήλωση πυρκαγιάς στην ευρύτερη 
περιοχή του Δήμου Μεγαρέων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής. 
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ΣΤ. Συμφωνήθηκε με τους εργολήπτες η διάθεση των αναγκαίων μηχανημάτων- οχημάτων 
με βάση τις τιμές και τις προβλέψεις που προβλέπονται στο μητρώο (16-22 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 (39) 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: 
 

 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 ΚΑΡΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΕΠΕ 
 Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
 LM CONSTRUCTION AKTE 
 Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ.Ε.ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. 
 ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΙΚΕ 

 
να διαθέσουν από τις 20-05-2021 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί τα αναγκαία 
μηχανήματα έργου - οχήματα [όπως υδροφόρες, γαιοπροωθητές, φορτωτές, εργάτες κ.α. 
μαζί με τα τυχόν απαραίτητα συνοδευτικά τους οχήματα (πλατφόρμες μεταφοράς βαρέων 
οχημάτων, 4Χ4, κ.λπ.] από τα δηλωθέντα ή μη στο μητρώο για την αντιμετώπιση φυσικών 
καταστροφών τους [εντός ή αν απαιτηθεί εκτός μητρώου εργοληπτών για την αντιμετώπιση 
φυσικών καταστροφών (16-22 σχετικά) αλλά με τις προβλέψεις και τις τιμές που ορίζει το 
μητρώο] με το απαραίτητο προσωπικό τους,  ώστε να προβούν στην αντιμετώπιση του 
έκτακτου συμβάντος - πυρκαγιά - στο Δήμο Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής, ως συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατόπιν των αιτημάτων του 
Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (24,25,26 και 27 σχετικά) από τις 20-05-2021 
και για όσο διάστημα απαιτηθεί για τον περιορισμό των επιπτώσεών της και την αποφυγή 
της επέκτασής της, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης και μέχρι του ενδεικτικού 
συνολικού ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€),συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%, ποσό που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5152 του προϋπολογισμού 2021. 

 
Η. Η Οικονομική Επιτροπή με το (40) σχετικό ενέκρινε την ανωτέρω απόφαση του 
Περιφερειάρχη (39 σχετικό). 
 
Θ. Στις 2-06-2021 εκδηλώθηκε νέα πυρκαγιά στη θέση  «Βένιζα»  στο Πεδίο Βολής στο 
Δήμο Μεγαρέων και οι υδροφόρες που επιχειρούσαν ήδη πήγαν και σε αυτό το συμβάν έως 
ότου αποδεσμεύτηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
 
Ι. Στο με αριθ. πρωτ. 3526/Φ.702.15/09-07-2021 έγγραφο της Περιφερειακής 
Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής (41 σχετικό) βεβαιώνονται οι ώρες που απασχολήθηκαν 
τα μηχανήματα έργου - υδροφόρα οχήματα που διατέθηκαν προς συνδρομή του 
Πυροσβεστικού Σώματος. 
 
Κ. Τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των εργοληπτών (αρ.πρωτ.682638/13-08-2021, 
αρ.πρωτ.657336/8-08-2021, αρ.πρωτ.707853/27-08-2021, αρ.πρωτ.717409/1-09-2021, 
αρ.πρωτ.551032/2-07-2021, αρ.πρωτ. 643587/29-07-2021, αρ.πρωτ.643631/29-07-2021 
και τα ημερολόγια. 
 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
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Την έγκριση της απολογιστικής δαπάνης ύψους τετρακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τριών 
ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (462.003,74€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για 
τη διάθεση μηχανημάτων έργου-οχημάτων με το απαραίτητο προσωπικό τους για την 
αντιμετώπιση του έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιά) που προέκυψε στο Δήμο 
Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής από 20-05-2021. 
 
Συγκεκριμένα απασχολήθηκαν οι επιχειρήσεις ως εξής : 
 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Πέντε (5) υδροφόρα οχήματα με το απαραίτητο προσωπικό 

τους για 698 ώρες εργασίας συνολικά από τις 20-05-2021 έως και τις 31-05-2021, ένας 
(1) προωθητής γαιών τύπου D-7 με το απαραίτητο προσωπικό του για 59 ώρες εργασίας 
και 27 ώρες αναμονή με χειριστή συνολικά και μια (1) πλατφόρμα μεταφοράς βαρέου 
οχήματος με το απαραίτητο προσωπικό της για 86 ώρες εργασίας συνολικά από τις 20-
05-2021 έως και τις 23-05-2021, με συνολική δαπάνη ποσού 72.562,00€ πλέον ΦΠΑ 
24%, ήτοι 89.976,88€ που αφορά την ΠΕ Δυτικής Αττικής. 

 
 ΚΑΡΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΕΠΕ: Επτά (7) υδροφόρα οχήματα με το απαραίτητο προσωπικό τους 

για 1.101,50  ώρες εργασίας συνολικά από τις 20-05-2021 έως και τις 03-06-2021, με 
συνολική δαπάνη ποσού 88.120,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 109.268,80€ που αφορά 
την ΠΕ Δυτικής Αττικής. 

 
 Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Τρία (3) υδροφόρα οχήματα με το απαραίτητο 

προσωπικό τους για 393 ώρες εργασίας συνολικά από τις 20-05-2021 έως και τις 27-05-
2021, δύο (2) φορτωτές ερπυστριοφόροι με το απαραίτητο προσωπικό τους για 95 ώρες 
εργασίας και 77 ώρες αναμονή με χειριστή συνολικά από 20-05-2021 έως και 23-05-
2021, ένας (1) προωθητής γαιών τύπου D-9 με το απαραίτητο προσωπικό του για 49,5 
ώρες εργασίας και 31,5 ώρες αναμονή με χειριστή συνολικά και τρεις (3) πλατφόρμες 
μεταφοράς βαρέου οχήματος με το απαραίτητο προσωπικό τους για 253 ώρες εργασίας 
συνολικά από τις 20-05-2021 έως και τις 23-05-2021, με συνολική δαπάνη ποσού 
83.181,66€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 103.145,26€ που αφορά την ΠΕ Δυτικής Αττικής. 

 
 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Τρία (3) υδροφόρα οχήματα με το απαραίτητο 

προσωπικό τους για 401 ώρες εργασίας συνολικά από τις 20-05-2021 έως και τις 27-05-
2021, με συνολική δαπάνη ποσού 32.080,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 39.779,20€ που 
αφορά την ΠΕ Δυτικής Αττικής. 

 
 LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ: Τέσσερα (4) υδροφόρα οχήματα με το απαραίτητο 

προσωπικό τους για 710 ώρες εργασίας συνολικά από τις 20-05-2021 έως και τις 31-05-
2021, με συνολική δαπάνη ποσού 56.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 70.432,00€ που 
αφορά την ΠΕ Δυτικής Αττικής. 

 
 Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ.-Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.: Δύο (2) υδροφόρα οχήματα με το 

απαραίτητο προσωπικό τους για 419,5 ώρες εργασίας συνολικά από τις 20-05-2021 έως 
και τις 03-06-2021, με συνολική δαπάνη ποσού 33.560,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 
41.614,40€ που αφορά την ΠΕ Δυτικής Αττικής. 

 
 ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΚΕ: Ένα (1) υδροφόρο όχημα με το απαραίτητο προσωπικό 

του για 78,5 ώρες εργασίας συνολικά από τις 20-05-2021 έως και τις 23-05-2021, με 
συνολική δαπάνη ποσού 6.280,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 7.787,20€ που αφορά την 
ΠΕ Δυτικής Αττικής. 
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Το συνολικό ποσό της δαπάνης  των τετρακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τριών ευρώ και 
εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (462.003,74€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ βαρύνει τον 
ΚΑΕ 5152 του Ε.Φ. 06072 προϋπολογισμού 2022. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
Την έγκριση της απολογιστικής δαπάνης ύψους τετρακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τριών 
ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (462.003,74€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για 
τη διάθεση μηχανημάτων έργου-οχημάτων με το απαραίτητο προσωπικό τους για την 
αντιμετώπιση του έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιά) που προέκυψε στο Δήμο 
Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής από 20-05-2021. 
 
Συγκεκριμένα απασχολήθηκαν οι επιχειρήσεις ως εξής : 
 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Πέντε (5) υδροφόρα οχήματα με το απαραίτητο προσωπικό 

τους για 698 ώρες εργασίας συνολικά από τις 20-05-2021 έως και τις 31-05-2021, ένας 
(1) προωθητής γαιών τύπου D-7 με το απαραίτητο προσωπικό του για 59 ώρες εργασίας 
και 27 ώρες αναμονή με χειριστή συνολικά και μια (1) πλατφόρμα μεταφοράς βαρέου 
οχήματος με το απαραίτητο προσωπικό της για 86 ώρες εργασίας συνολικά από τις 20-
05-2021 έως και τις 23-05-2021, με συνολική δαπάνη ποσού 72.562,00€ πλέον ΦΠΑ 
24%, ήτοι 89.976,88€ που αφορά την ΠΕ Δυτικής Αττικής. 

 
 ΚΑΡΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΕΠΕ: Επτά (7) υδροφόρα οχήματα με το απαραίτητο προσωπικό τους 

για 1.101,50  ώρες εργασίας συνολικά από τις 20-05-2021 έως και τις 03-06-2021, με 
συνολική δαπάνη ποσού 88.120,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 109.268,80€ που αφορά 
την ΠΕ Δυτικής Αττικής. 

 
 Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Τρία (3) υδροφόρα οχήματα με το απαραίτητο 

προσωπικό τους για 393 ώρες εργασίας συνολικά από τις 20-05-2021 έως και τις 27-05-
2021, δύο (2) φορτωτές ερπυστριοφόροι με το απαραίτητο προσωπικό τους για 95 ώρες 
εργασίας και 77 ώρες αναμονή με χειριστή συνολικά από 20-05-2021 έως και 23-05-
2021, ένας (1) προωθητής γαιών τύπου D-9 με το απαραίτητο προσωπικό του για 49,5 
ώρες εργασίας και 31,5 ώρες αναμονή με χειριστή συνολικά και τρεις (3) πλατφόρμες 
μεταφοράς βαρέου οχήματος με το απαραίτητο προσωπικό τους για 253 ώρες εργασίας 
συνολικά από τις 20-05-2021 έως και τις 23-05-2021, με συνολική δαπάνη ποσού 
83.181,66€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 103.145,26€ που αφορά την ΠΕ Δυτικής Αττικής. 

 
 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Τρία (3) υδροφόρα οχήματα με το απαραίτητο 

προσωπικό τους για 401 ώρες εργασίας συνολικά από τις 20-05-2021 έως και τις 27-05-
2021, με συνολική δαπάνη ποσού 32.080,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 39.779,20€ που 
αφορά την ΠΕ Δυτικής Αττικής. 

 
 LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ: Τέσσερα (4) υδροφόρα οχήματα με το απαραίτητο 

προσωπικό τους για 710 ώρες εργασίας συνολικά από τις 20-05-2021 έως και τις 31-05-
2021, με συνολική δαπάνη ποσού 56.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 70.432,00€ που 
αφορά την ΠΕ Δυτικής Αττικής. 

 
 Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ.-Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.: Δύο (2) υδροφόρα οχήματα με το 

απαραίτητο προσωπικό τους για 419,5 ώρες εργασίας συνολικά από τις 20-05-2021 έως 
και τις 03-06-2021, με συνολική δαπάνη ποσού 33.560,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 
41.614,40€ που αφορά την ΠΕ Δυτικής Αττικής. 
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 ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΚΕ: Ένα (1) υδροφόρο όχημα με το απαραίτητο προσωπικό 

του για 78,5 ώρες εργασίας συνολικά από τις 20-05-2021 έως και τις 23-05-2021, με 
συνολική δαπάνη ποσού 6.280,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 7.787,20€ που αφορά την 
ΠΕ Δυτικής Αττικής. 
 
 

Το συνολικό ποσό της δαπάνης  των τετρακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τριών ευρώ και 
εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (462.003,74€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ βαρύνει τον 
ΚΑΕ 5152 του Ε.Φ. 06072 προϋπολογισμού 2022. 
 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη 
Αικατερίνη  απέχουν από την ψηφοφορία. 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει 
την ως άνω απόφαση. 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει 
την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Παραμένει αναπάντητο το ερώτημα 
πως μπορούν να αντιμετωπίζουν τέτοια γεγονότα οι ιδιώτες και όχι κάποια κρατική 
υπηρεσία όπως όφειλε, αφού πρόκειται για την Πολιτική Προστασία και είναι στην 
αρμοδιότητά της η αντιμετώπιση επικινδύνων καιρικών φαινομένων. Έχουμε 
καταγγείλει ότι αυτές οι αναθέσεις για την αντιμετώπιση ακόμα και κάποιου έκτακτου 
γεγονότος είναι κατασπατάληση δημόσιου χρήματος. Η Περιφέρεια Αττικής ασκεί την 
αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας, δαπανώντας τεράστια ποσά για να 
χρηματοδοτήσει εργολήπτες (εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα) για να τεθούν στην 
διάθεση της για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Προφανώς δεν αμφισβητείται η 
ανάγκη συνδρομής της Περιφέρειας Αττικής, αλλά μέσω μιας οργανωμένης και 
πλήρως εξοπλισμένης Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, 
όσο και σε μηχανολογικό» 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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