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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 41η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1826/2022 

Στην Αθήνα, σήμερα 23-8-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη ύστερα 
από την υπ’ αριθ. πρωτ: 793680/18-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε 
νόμιμα στα μέλη της στις 18-8-2022. 
 

Θέμα 25ο  
Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για την διάθεση υδροφόρων οχημάτων στο  Πυροσβεστικό Σώμα 
σε περιοχές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτου γεγονότος 
(πυρκαγιά)  από 18.08.2022. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Βερελή Βασιλική 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα επτά (7) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση 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: 
 
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. 

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) και  450172/01.06.2022 (ΦΕΚ Β’ 2697/1-06-2022). 

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». 

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. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2902/27-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΔ46ΝΠΙΘ-Μ57)  έγγραφο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών 
πυρκαγιών – Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων» 
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17. Το με αριθ. πρωτ. 4578/26-5-2022 (ΑΔΑ:6Ρ7Ψ46ΝΠΙΘ-9ΨΔ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, με θέμα «Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από 
την Γ.Γ.Π.Π. κατά την αντιπυρική περίοδο 2022». 

18. 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». 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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). 

22. 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. 

23. 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(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.  

24. 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(6Θ2Ο7Λ7-Τ6Κ), 678728/15-09-2020(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), 372590/12-05-2021 (ΑΔΑ:ΨΑΞΔ7Λ7-4ΧΙ), 470166/09-
06-2021 (ΑΔΑ:ΨΛΙ57Λ7-ΧΞΒ), 549366/02-07-2021 (ΑΔΑ:ΩΥ9Κ7Λ7-1ΥΧ) και 727985/27-07-2022 
(9Β9Ε7Λ7-Β3Ξ) αποφάσεις Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος περί 
συμπλήρωσης του Μητρώου εργοληπτών.   

25. Το με αριθ. πρωτ. 3056/Φ.702.18/03-05-2022 έγγραφο αίτημα της Περιφερειακής Διοίκησης 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής με θέμα «Διάθεση υδροφόρων οχημάτων/ χωματουργικών 
μηχανημάτων». Στο αίτημα ζητείται η προληπτική διάθεση υδροφόρων οχημάτων και των 
μηχανημάτων έργου όταν συντρέχουν λόγοι αυξημένης επικινδυνότητας (κατηγορία 3,4,5) ή λόγω 
ύπαρξης ανοικτών συμβάντων  ή λόγω των επικρατουσών καιρικών συνθηκών. 

26. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2922/17-08-2022 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./ Μονάδα 
Εμπλεκόμενων Φορέων με θέμα « Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς» σύμφωνα με το 
οποίο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για την Αττική την Πέμπτη 18.08.2022 είναι υψηλός 
(κατηγορία 3) σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.  

27. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2923/17-08-2022 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./Μονάδα Εμπλεκόμενων 
Φορέων με θέμα «Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού», με συνημμένο την πρόγνωση της ΕΜΥ για την 
Πέμπτη 18.08.2022, σύμφωνα με την οποία αναμένετε στην Αττική θερμοκρασία έως 38 βαθμούς 
κελσίου 
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28. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2929/17-08-2022 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./Μονάδα Εμπλεκόμενων 
Φορέων με θέμα «Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού- Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα», με 
συνημμένο το έκτακτο Δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ με ισχύ από την Πέμπτη 18.08.2022 
έως την Κυριακή 21.08.2022 σύμφωνα με το οποίο αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες . 

29. Τις από 17-08-2022 τηλεφωνικές επικοινωνίες της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών (ΠΕ.ΠΥ.Δ)  Αττικής και της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδας,  με την Αυτοτελή Διεύθυνση 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής κατά τις οποίες ζητήθηκε η διάθεση υδροφόρων 
οχημάτων σε αντίστοιχους Πυροσβεστικούς Σταθμούς (Π.Υ. Κρωπίας και Π.Υ. Λαυρίου) καθώς και 
στο Πυροσβεστικό κλιμάκιο Μαλακάσας, σε συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην 
αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιά), λόγω του  υψηλού κινδύνου 
πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) καθώς και των ισχυρών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών που 
επικρατούν στην Περιφέρεια Αττικής, στα πλαίσια του 1ου σταδίου επιχειρησιακής ετοιμότητας και 
Δείκτη επικινδυνότητας «3». Κατά τις επικοινωνίες ζητήθηκε να ισχύει η διάθεση για όσο χρόνο ο 
Δείκτης Επικινδυνότητάς θα είναι στην ίδια κατηγορία  και ότι για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί η 
παραμονή – διάθεση των εν λόγω υδροφόρων θα υπάρξει σχετική ενημέρωση. 

30. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6471/οικ.Φ.702.15/17-08-2022 έγγραφο αίτημα της Περιφερειακής 
Πυροσβεστικής Διοίκησης  Αττικής με θέμα «Διάθεση υδροφόρων οχημάτων». Στο αίτημα ζητείται 
η διάθεση υδροφόρων οχημάτων λόγω εφαρμογής του 1ου σταδίου επιχειρησιακής ετοιμότητας  
και Δείκτη επικινδυνότητας 3 και για όσο χρονικό διάστημα διατηρηθεί ο Δείκτης ίδιος. 

31. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3437/Φ.702.15/17-08-2022 έγγραφο αίτημα της Περιφερειακής 
Πυροσβεστικής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας, με θέμα «Διάθεση υδροφόρων οχημάτων». Στο 
αίτημα ζητείται η διάθεση υδροφόρων οχημάτων λόγω εφαρμογής του 1ου σταδίου επιχειρησιακής 
ετοιμότητας και Δείκτη επικινδυνότητας 3. Αναφέρεται δε, ότι το αίτημα θα παραμείνει ίδιο και για 
τις ημέρες που ο Δείκτης Επικινδυνότητας διατηρηθεί, καθώς και για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί 
να παραμείνουν οι υδροφόρες, όπου και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.  

32. Τις προφορικές και γραπτές επικοινωνίες του Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτικής Προστασίας 
και Περιβάλλοντος με την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας με τις οποίες εντέλει την 
υπηρεσία να προχωρήσει αρμοδίως στην διάθεση των απαραίτητων υδροφόρων οχημάτων από 
συγκεκριμένους εργολήπτες. 

33. Το με αρ.πρωτ. 791631/17.08.2022 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτικής 
Προστασίας και Περιβάλλοντος με το οποίο εντέλλεται η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 
να προχωρήσει στην διάθεση υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, ορίζοντας ο ίδιος 
ενυπογράφως εκάστοτε τους εργολήπτες, 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.  

34. Το γεγονός ότι από τις επικίνδυνες συνθήκες για εκδήλωση πυρκαγιάς που αναμένεται να 
επικρατήσουν σε περιοχές της Αττικής πιθανόν να προκύψει άμεσος μεγάλος κίνδυνος για τη ζωή 
και την περιουσία των πολιτών, τις υποδομές και τα συμφέροντα της Περιφέρειας Αττικής και 
συνεπώς υπάρχει επιτακτική ανάγκη να γίνουν άμεσες ενέργειες για τη λήψη πρόσθετων μέτρων 
ετοιμότητας, για όσο διαρκούν οι συνθήκες αυτές. Κατηγορία κινδύνου 3 σημαίνει ότι κίνδυνος 
εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι  υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, 
αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι 
ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι κλπ). 

35.  Την από 17.08.2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτικής Προστασίας και 
Περιβάλλοντος προς τον Περιφερειάρχη Αττικής και τις προφορικές και γραπτές εντολές προς τη 
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής εργοληπτών. 

36. Την υπ. αρ. πρωτ. Χ380/17.08.2022 πρόσκληση προς την επιχείρηση ΚΑΡΒΕΛΟΥΤΣΟΣ Ε.Π.Ε. 
με το άρθρο 32 παρ 2 περ. γ. του Ν. 4412/16 για την παροχή υπηρεσιών  για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων καταστάσεων οπουδήποτε απαιτηθεί εντός της επικράτειας της Περιφέρειας Αττικής 
λόγω του υψηλού, πολύ υψηλού ή και μεγαλύτερου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς (Κατηγορία 
κινδύνου 3 ή 4 ή 5), από τις 18.08.2022 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. 

37. Την υπ. αρ. πρωτ. Χ381/17.08.2022 πρόσκληση προς την επιχείρηση ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με 
το άρθρο 32 παρ 2 περ. γ. του Ν. 4412/16 για την παροχή υπηρεσιών  για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων καταστάσεων οπουδήποτε απαιτηθεί εντός της επικράτειας της Περιφέρειας Αττικής 
λόγω του υψηλού, πολύ υψηλού ή και μεγαλύτερου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς (Κατηγορία 
κινδύνου 3 ή 4 ή 5), από τις 18.08.2022 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. 

38. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Χ382/17.08.2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής. 
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ΕΠΕΙΔΗ 

 
Α. Με το ανωτέρω (26) σχετικό, ενημερωθήκαμε για τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3) 
την Πέμπτη 18-08-2022, στην Αττική, με τα (27) και (28) σχετικά για τις καιρικές συνθήκες (υψηλές 
θερμοκρασίες) που αναμένεται να επικρατήσουν στην Αττική . 
 
Β. Το Πυροσβεστικό σώμα, με τα (25), (30) και (31) σχετικά αιτήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής/ 
Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας τη διάθεση και την κατανομή σε συγκεκριμένες θέσεις 
υδροφόρων οχημάτων σε αντίστοιχους Πυροσβεστικούς Σταθμούς (Π.Υ. Κρωπίας και Π.Υ. 
Λαυρίου),  και στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μαλακάσας, σε συνδρομή της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας στην αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιά), λόγω του 
υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) στα πλαίσια του 1ου σταδίου επιχειρησιακής 
ετοιμότητας και Δείκτη επικινδυνότητας «3» στην Ανατολική Αττική όπως επίσης και των  υψηλών 
θερμοκρασιών που θα επικρατούν στον Νομό Αττικής. Στο ίδιο αίτημα ζητείται η διάθεση 
υδροφόρων οχημάτων για όσες ημέρες ο δείκτης επικινδυνότητας διατηρηθεί καθώς και για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο χρειαστεί  να παραμείνουν τα υδροφόρα οχήματα, όπου και θα υπάρξει 
σχετική ενημέρωση. 
 
Γ. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, του υψηλού κίνδυνου πυρκαγιάς (κατηγορία 3) υπάρχει 
επιτακτική ανάγκη να γίνουν άμεσες ενέργειες για τη λήψη πρόσθετων μέτρων ετοιμότητας, όπως 
η εξασφάλιση υδροφόρων οχημάτων που ζητήθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για άμεση 
επέμβαση αν χρειαστεί και για όσο διαρκούν οι συνθήκες αυτές και  για όσο ο δείκτης 
επικινδυνότητας είναι 3, 4, ή 5 .  
 
Δ. Από τις επικίνδυνες συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν σε περιοχές της Αττικής 
πιθανόν να προκύψει άμεσος κίνδυνος από γεγονότα απρόβλεπτα για τη ζωή και την περιουσία 
των πολιτών, τις υποδομές και τα συμφέροντα της Περιφέρειας Αττικής και συνεπώς υπάρχει 
επιτακτική ανάγκη να γίνουν άμεσες ενέργειες για τη λήψη πρόσθετων μέτρων ετοιμότητας. 
 
Ε. Η Κατηγορία κινδύνου 3 σημαίνει ότι κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός. Είναι πιθανό 
να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να 
αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι 
κλπ). 
 
ΣΤ. Με το με αρ. πρωτ. 791631/17.08.2022 (33 σχετικό) έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη για 
θέματα Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος δόθηκαν εντολές στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας να προχωρήσει στη διάθεση υδροφόρων οχημάτων στο Πυροσβεστικό Σώμα, από 
συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχοντας υπόψη το με αρ. 621422/28-08-20 & 182467/05-03-2021 
έγγραφα του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων καθώς και 
την με αρ. πρωτ.191493/09.03.2021 απάντηση. 
 
Ζ.  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω (Α) έως (ΣΤ) σχετικά έγινε εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη 
Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος (35 σχετικό) για τη διαπραγμάτευση (χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση) για την ανάθεση στους εργολήπτες  ΚΑΡΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΕΠΕ  και 
ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ της διάθεσης των αναγκαίων υδροφόρων οχημάτων ή οχημάτων τύπου 
4Χ4 με πρόσθετο πυροσβεστικό εξοπλισμό 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 18-08-2022 και για όσο χρονικό διάστημα 
απαιτηθεί προς συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος,  για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου 
γεγονότος (πυρκαγιά), κατά τις προβλέψεις του άρθρου 32 παρ 2 περ. γ. του Ν. 4412/2016 (με τη 
διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση). 
 
Η. Με τα (36) έως (37) σχετικά έγιναν προσκλήσεις από τον Περιφερειάρχη Αττικής προς τις 
ανωτέρω επιχειρήσεις για διαπραγμάτευση (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) κατά τη διαδικασία 
του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ. του Ν. 4412/2016 για τη διάθεση των αναγκαίων υδροφόρων ή 
οχημάτων τύπου 4Χ4 με πρόσθετο πυροσβεστικό εξοπλισμό με το απαραίτητο προσωπικό τους, 
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για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιά) λόγω υψηλού ή πολύ 
υψηλού ή και μεγαλύτερου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς (Κατηγορία κινδύνου  3,4 ή 5), από 
τις 18-08-2022 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί προς συνδρομή του Πυροσβεστικού 
Σώματος, της Περιφέρειας Αττικής.  
 
Θ. Συμφωνήθηκε με τους εργολήπτες η διάθεση των αναγκαίων μηχανημάτων- οχημάτων με βάση 
τις τιμές και τις προβλέψεις που προβλέπονται στο μητρώο (18-24 σχετικά). 
 
Ι. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 
3852/10 [(1) σχετικό], προχώρησε στη λήψη της ανωτέρω (38) 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: 
 

• ΚΑΡΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΕΠΕ  

• ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

προκειμένου να διαθέσουν από τις 18-08-2022 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, [όταν 
συνεχόμενα και διαδοχικά ο δείκτης επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς βάσει του Χάρτη 
Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται από την Γ.Γ.Π.Π. διατηρηθεί για τις επόμενες 
ημέρες και είναι κατηγορίας τρία (3) υψηλός, (τέσσερα (4), πολύ υψηλός ή μεγαλύτερος, καθώς και 
αν υπάρχει άλλη ανάγκη ή οποιοσδήποτε λόγος πάντα κατόπιν αιτήματος από το Πυροσβεστικό 
Σώμα  ή κατόπιν νέας πρόσθετης εντολής του Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτικής 
Προστασίας και Περιβάλλοντος, τα αναγκαία υδροφόρα οχήματα [εντός ή αν απαιτηθεί εκτός 
μητρώου των άνωθεν εργοληπτών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (18-24 σχετικά) 
αλλά με τις προβλέψεις και τις τιμές που ορίζει το μητρώο] με το απαραίτητο προσωπικό τους για 
να επέμβουν, σε συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου 
απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιά) που πιθανόν να προκύψει, σε περιοχές της Αττικής και 
κατόπιν αιτημάτων από την Πυροσβεστική υπηρεσία ή από το κέντρο επιχειρήσεων της Γ.Γ.Π.Π. 
(και τα οποία θα παραμένουν ενεργά για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται), όπως αναφέρεται στο 
σκεπτικό της παρούσης και μέχρι του ενδεικτικού συνολικού ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ 
(40.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ποσό που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5152 του 
προϋπολογισμού 2022. 
 
Τα οχήματα που αιτείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία, θα συντονίζονται από την ίδια και θα 
επιχειρούν υπό τις οδηγίες της σε περίπτωση αντιμετώπισης τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου 
γεγονότος (πυρκαγιά ή άλλου σχετικού λόγου) που πιθανόν να προκύψει σε περιοχές της Αττικής 
εφόσον απαιτηθεί θα παρατείνεται ο χρόνος διάθεσης όσο κρίνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, το 
οποίο και θα μας γνωρίσει το περαιτέρω των αιτημάτων  (30 & 31 σχετικά) χρόνο απασχόλησής 
τους απολογιστικά. 
 
Βεβαιώσεις απασχόλησης ωρών των ανωτέρω μέσων, με τις οποίες θα μας γνωστοποιηθεί ο 
χρόνος απασχόλησης αυτών, θα εκδώσει ο εκάστοτε αιτούμενος φορέας για τη διάθεσή τους. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Την έγκριση της υπ’ αριθ. Χ335/18-08-2022 Απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής, καθώς και την 
έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την ανάθεση στους εργολήπτες: 
 

• ΚΑΡΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΕΠΕ  

• ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
της διάθεσης από τις 18-08-2022 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, [όταν συνεχόμενα και 
διαδοχικά ο δείκτης επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης 
Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται από την Γ.Γ.Π.Π. διατηρηθεί για τις επόμενες ημέρες και είναι 
κατηγορίας τρία (3) υψηλός, (τέσσερα (4), πολύ υψηλός ή μεγαλύτερος, καθώς και αν υπάρχει 
άλλη ανάγκη ή οποιοσδήποτε λόγος πάντα κατόπιν αιτήματος από το Πυροσβεστικό Σώμα  ή 
κατόπιν νέας πρόσθετης εντολής του Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτικής Προστασίας και 
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Περιβάλλοντος, τα αναγκαία υδροφόρα οχήματα [εντός ή αν απαιτηθεί εκτός μητρώου των άνωθεν 
εργοληπτών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (18-24 σχετικά) αλλά με τις προβλέψεις 
και τις τιμές που ορίζει το μητρώο] με το απαραίτητο προσωπικό τους για να επέμβουν, σε 
συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου 
γεγονότος (πυρκαγιά) που πιθανόν να προκύψει, σε περιοχές της Αττικής και κατόπιν αιτημάτων 
από την Πυροσβεστική υπηρεσία ή από το κέντρο επιχειρήσεων της Γ.Γ.Π.Π. (και τα οποία θα 
παραμένουν ενεργά για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται), όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της 
παρούσης και μέχρι του ενδεικτικού συνολικού ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ 
(40.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ποσό που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5152 του 
προϋπολογισμού 2022. 
 
Τα οχήματα που αιτείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία, θα συντονίζονται από την ίδια και θα 
επιχειρούν υπό τις οδηγίες της σε περίπτωση αντιμετώπισης τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου 
γεγονότος (πυρκαγιά ή άλλου σχετικού λόγου) που πιθανόν να προκύψει σε περιοχές της Αττικής 
εφόσον απαιτηθεί θα παρατείνεται ο χρόνος διάθεσης όσο κρίνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, το 
οποίο και θα μας γνωρίσει το περαιτέρω των αιτημάτων  (30 & 31 σχετικά) χρόνο απασχόλησής 
τους απολογιστικά. 
 
Βεβαιώσεις απασχόλησης ωρών των ανωτέρω μέσων, με τις οποίες θα μας γνωστοποιηθεί ο 
χρόνος απασχόλησης αυτών, θα εκδώσει ο εκάστοτε αιτούμενος φορέας για τη διάθεσή 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 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Την έγκριση της υπ’ αριθ. Χ335/18-08-2022 Απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής, καθώς και την 
έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την ανάθεση στους εργολήπτες: 
 

• ΚΑΡΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΕΠΕ  

• ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
της διάθεσης από τις 18-08-2022 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, [όταν συνεχόμενα και 
διαδοχικά ο δείκτης επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης 
Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται από την Γ.Γ.Π.Π. διατηρηθεί για τις επόμενες ημέρες και είναι 
κατηγορίας τρία (3) υψηλός, (τέσσερα (4), πολύ υψηλός ή μεγαλύτερος, καθώς και αν υπάρχει 
άλλη ανάγκη ή οποιοσδήποτε λόγος πάντα κατόπιν αιτήματος από το Πυροσβεστικό Σώμα  ή 
κατόπιν νέας πρόσθετης εντολής του Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτικής Προστασίας και 
Περιβάλλοντος, τα αναγκαία υδροφόρα οχήματα [εντός ή αν απαιτηθεί εκτός μητρώου των άνωθεν 
εργοληπτών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (18-24 σχετικά) αλλά με τις προβλέψεις 
και τις τιμές που ορίζει το μητρώο] με το απαραίτητο προσωπικό τους για να επέμβουν, σε 
συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου 
γεγονότος (πυρκαγιά) που πιθανόν να προκύψει, σε περιοχές της Αττικής και κατόπιν αιτημάτων 
από την Πυροσβεστική υπηρεσία ή από το κέντρο επιχειρήσεων της Γ.Γ.Π.Π. (και τα οποία θα 
παραμένουν ενεργά για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται), όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της 
παρούσης και μέχρι του ενδεικτικού συνολικού ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ 
(40.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ποσό που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5152 του 
προϋπολογισμού 2022. 
 
Τα οχήματα που αιτείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία, θα συντονίζονται από την ίδια και θα 
επιχειρούν υπό τις οδηγίες της σε περίπτωση αντιμετώπισης τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου 
γεγονότος (πυρκαγιά ή άλλου σχετικού λόγου) που πιθανόν να προκύψει σε περιοχές της Αττικής 
εφόσον απαιτηθεί θα παρατείνεται ο χρόνος διάθεσης όσο κρίνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, το 
οποίο και θα μας γνωρίσει το περαιτέρω των αιτημάτων  (30 & 31 σχετικά) χρόνο απασχόλησής 
τους απολογιστικά. 
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Βεβαιώσεις απασχόλησης ωρών των ανωτέρω μέσων, με τις οποίες θα μας γνωστοποιηθεί ο 
χρόνος απασχόλησης αυτών, θα εκδώσει ο εκάστοτε αιτούμενος φορέας για τη διάθεσή τους. 
 
Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά και η οποία θα  εγκριθεί από την Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.  

 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος κ. 
Αγγέλης Σπυρίδων καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «ΚΑΤΑ, διότι 
θεωρούμε ότι για τις περιπτώσεις "τυχόν έκτακτων" περιστατικών, όφειλε να είχε γίνει εγκαίρως διεθνής 
ανοιχτός διαγωνισμός μέσω του οποίου θα υπήρχε σημαντική οικονομία για την Περιφέρεια Αττικής. 
Θεωρούμε επίσης ότι δεν συντρέχουν λόγοι για την εφαρμογή της παρ. 2γ του άρθρου 32 του 
Ν.4412/2016 ("..λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε  γεγονότα απρόβλεπτα για την 
αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που  προβλέπονται για τις ανοικτές, 
κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση"), διάταξη που χρησιμοποιείται εκτεταμένα 
από την παρούσα διοίκηση και για αυτό το λόγο θεωρούμε τη δαπάνη μη νόμιμη. Επισημαίνουμε επίσης, 
ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2022 για τον ΚΑΕ 5152 ανέρχονται σε 
8.632.000€ και δεν επαρκούν για την κάλυψη της δαπάνης καθώς από την αρχή του έτους μέχρι και την 
σημερινή συνεδρίαση έχουν δεσμευθεί ποσά άνω των 15,4 εκατ. €, εκ των οποίων 8,8 εκατ. € με την 
αιτιολογία του  "τυχόν έκτακτου". Συνεπώς, και εξ΄ αυτού λόγου η δαπάνη είναι μη νόμιμη» 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος καταψηφίζει την ως 
άνω απόφαση. 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή καταψηφίζει την ως άνω 
απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Η Διοίκηση Πατούλη πιστή στη στρατηγική της ιδιωτικοποίησης της 
Πολιτικής Προστασίας και συνεχίζοντας το έργο όλων των προηγούμενων Διοικήσεων επιμένει στη λογική 
των δαπανηρών αναθέσεων, χρηματοδοτώντας εργολήπτες (εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα) για να τεθούν 
στην διάθεση της για την αντιμετώπιση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και καταστροφών. Έχουμε 
καταγγείλει ότι αυτές οι αναθέσεις σε όλο και πιο κλειστό κύκλο εργοληπτών για την αντιμετώπιση ακόμα 
και κάποιου έκτακτου γεγονότος είναι κατασπατάληση δημόσιου χρήματος. Η Περιφέρεια Αττικής οφείλει 
να διαθέτει μια οργανωμένη και πλήρως εξοπλισμένη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας τόσο σε ανθρώπινο 
δυναμικό, όσο και σε μηχανολογικό χωρίς να απορρίπτεται η συνδρομή οποιουδήποτε εφόσον υπάρξει 
μεγάλη ανάγκη» 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Βερελή Βασιλική 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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