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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 55η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  2454/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 25-10-2022, 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: 1044480/20-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 20-10-2022. 
  

Θέμα 80ο  
Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση  ενός αποφρακτικού με το απαραίτητο προσωπικό του 
σε συνδρομή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.) για την 
αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου γεγονότος (πλημμύρα) από 14-10-2021 έως 15-10-2021. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Βερελή Βασιλική  

• Λογοθέτη Αικατερίνη  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Βάρσου Μαργαρίτα  

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) 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 συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ Πασσά, ο οποίος ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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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) 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. 7767/30-10-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με 
θέμα «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων.» (ΑΔΑ: ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ). 

13. Το υπ’αρ.πρωτ. 8794/06-12-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με 
θέμα:1η έκδοση Γενικού σχεδίου αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας 
Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική 
ονομασία «Δάρδανος» (ΑΔΑ:ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04). 

14. Το υπ. αρ. πρωτ. 8447/17-09-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με 
θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την 
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».  

15.  Την με την υπ’ αριθ. 259/2020 (ΑΔΑ: 9ΞΜΛ7Λ7-ΗΥ2) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
για το «Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών από την Εκδήλωση Πλημμυρών της 
Περιφέρειας Αττικής» 

16. 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». 

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. 
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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’ αριθμ. 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) 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’ 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. 

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(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(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)  και 549366/02-07-2021 (ΑΔΑ:ΩΥ9Κ7Λ7-1ΥΧ) αποφάσεις 
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος περί συμπλήρωσης του Μητρώου 
εργοληπτών.   

23. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4810/12-10-2021 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε./Κέντρο Επιχειρήσεων 
Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων» με 
συνημμένο το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ α/α 11/2021 σύμφωνα με 
το οποίο επιδείνωση του καιρού προβλέπεται να επικρατήσει με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές 
βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα κατά 
τη διάρκεια των φαινομένων από ισχυρούς ριπαίους ανέμους και τους θυελλώδεις ανέμους.  

24. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4814/13-10-2021 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε./Κέντρο Επιχειρήσεων 
Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Δελτίο πρόγνωσης καιρού» με συνημμένο το σχετικό δελτίο 
καιρού της ΕΜΥ με προβλέψεις για την Πέμπτη 14-10-2021 στην Αττική, «Νεφώσεις με βροχές και 
βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες». Τα φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους 
ισχυρά. 

25. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4845/14-10-2021 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε./Κέντρο Επιχειρήσεων 
Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Δελτίο πρόγνωσης καιρού» με συνημμένο το σχετικό δελτίο 
καιρού της ΕΜΥ με προβλέψεις για την Παρασκευή 15-10-2021 στην Αττική, «Νεφώσεις με βροχές 
και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές».  

26. Τα υπ. αρ. πρωτ. 855345/12-10-2021, 859549/13-10-2021 έγγραφα του γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας με το οποίο ζητήθηκε προς τους χωρικούς 
Αντιπεριφερειάρχες η έκτακτη σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας 
(Σ.Ο.Π.Π.) λόγω της πρόγνωσης για σημαντική επιδείνωση των καιρικών συνθηκών. 

27. Τα από 14/10/2021 και 15/10/2021μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ/νσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.), με τα οποία αιτείται τη συνδρομή της Αυτοτελούς Δ/νσης 
Πολιτικής Προστασίας. 
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28. Τα υπ’ αριθμ. 866633/15-10-21 και 866903/15-10-22 έγγραφα της  ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. με τα οποία αιτείται 
τη συνδρομή της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου 
φαινομένου (πλημμύρα) με τη διάθεση οχημάτων - μηχανημάτων (με το απαραίτητο προσωπικό 
και τα τυχόν απαραίτητα συνοδευτικά τους οχήματα) σε διάφορα κομβικά σημεία στην Αττική. 
Συγκεκριμένα στον Πειραιά ζήτησε την παρουσία αποφρακτικού στη συμβολή των οδών Ομηρίδου 
Σκυλίτση & Τζαβέλλα στο ρεύμα προς Πειραιά από 14-10-21 έως και 15-10-2021. 

29. Το με αρ. πρωτ. 864657/14-10-2021 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και 
Περιβάλλοντος με το οποίο εντέλλεται η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει 
στην διάθεση μηχανημάτων - οχημάτων, ορίζοντας ο ίδιος ενυπογράφως εκάστοτε τους 
εργολήπτες, στο οποίο λαμβάνει 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.  

30. Το γεγονός ότι κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής 
Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων ζητήθηκε από Δήμους η άμεση συνδρομή της 
Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας με διαθέσιμα μέσα (οχήματα - μηχανήματα) για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που τυχόν θα παρουσιαστούν.  

31. Το γεγονός ότι λόγω των προγνώσεων για εκδήλωση πολύ έντονων - ακραίων καιρικών 
φαινόμενων μέχρι και το Σάββατο 16-10-2021, ο επαπειλούμενος κίνδυνος για την πρόκληση 
καταστροφών (πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ) είναι σημαντικός, ιδιαίτερα σε παραρεμάτιες 
περιοχές αλλά και σε περιοχές που έχουν πληγεί από προηγούμενα καταστροφικά φαινόμενα. 

32. Το γεγονός ότι από το πρωινές ώρες της 14ης-10-2021 εκδηλώθηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα με 
έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες 
περιοχές αλλά και συσσώρευση υδάτων και φερτών υλικών σε οδοστρώματα, σε διάφορα σημεία 
του οδικού δικτύου στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς και άλλες επικινδυνότητες.   

33. Το γεγονός ότι προκύπτει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και την περιουσία των πολιτών, τις 
υποδομές και τα συμφέροντα της Περιφέρειας Αττικής, οφειλόμενη σε απρόβλεπτα και έκτακτα 
γεγονότα, όπως πλημμυρικά φαινόμενα και συσσωρεύσεις υδάτων και άλλες επικινδυνότητες, και 
συνεπώς υπάρχει επιτακτική ανάγκη να γίνουν άμεσες ενέργειες για τη λήψη πρόσθετων μέτρων 
επέμβασης και ετοιμότητας, όπως η διάθεση κατάλληλων μηχανημάτων-οχημάτων, για όσο 
διαρκέσουν τα φαινόμενα και για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών τους και την 
αποτροπή επέκτασης των προβλημάτων καθώς και όσο διαρκέσουν οι δράσεις βραχείας 
αποκατάστασης και αρωγής των πληγέντων. Η διάθεση αυτών των μέσων θα γίνει από τους 
εγγεγραμμένους εργολήπτες και από τα δηλωθέντα στο σχετικό μητρώο μηχανήματα – οχήματα 
(16-22 σχετικά), είτε αν απαιτηθεί και από μη δηλωθέντα οχήματα-μηχανήματα, είτε αν 
επιπροσθέτως απαιτηθεί και από άλλους εργολήπτες, μη εγγεγραμμένους στο σχετικό μητρώο, 
που διαθέτουν αντίστοιχα οχήματα – μηχανήματα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί σε άμεσο 
χρόνο η διάθεση των μέσων, πάντοτε όμως τις προβλέψεις του εν λόγω μητρώου για τις τιμές  και 
τις υποχρεώσεις των εργοληπτών. Στην περίπτωση που απαιτηθεί να διατεθούν οχήματα ή 
μηχανήματα διαφορετικών τύπων, από τους δηλωθέντες τύπους οχημάτων-μηχανημάτων στο εν 
λόγω μητρώο, τότε οι τιμές θα καθορίζονται εκάστοτε μετά από διαπραγμάτευση. 

34. Την από 14-10-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτικής Προστασίας και 
Περιβάλλοντος προς τον Περιφερειάρχη Αττικής και τις προφορικές του εντολές προς τη Δ/νση 
Πολιτικής Προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής εργοληπτών, στην οποία εισήγηση 
λαμβάνει 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. 

35. Την υπ. αρ. πρωτ. Χ309/14-10-2021 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 πλημμυρικών φαινομένων ή των συνεπειών τους (συσσώρευσης φερτών υλικών, 
κατολισθήσεων,  κ.λπ.) από τις 14-10-2021. 

36. Την με αριθ. πρωτ. Χ317/14-10-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής. 
37. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2313/2021/19-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΨΩ07Λ7-ΓΟΔ) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 
38. Το λογαριασμό με τα αντίστοιχα ημερήσια δελτία οχήματος της εργολήπτριας εταιρείας «LM 

CONSTRUCTION AKTE» από 14-10-2021 έως 15.10.2021. 
39. Το με αριθμ. πρωτ. 980176/07-10-2022 έγγραφο της ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.  με θέμα «Βεβαίωση ωρών 

απασχόλησης μηχανημάτων έργων» στο οποίο αναγράφονται οι ώρες που απασχολήθηκε το 
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μηχάνημα έργου (αποφρακτικού) που διατέθηκε προς συνδρομή της ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.από 14-10-2021 
έως 15-10-2021. 

 
ΕΠΕΙΔΗ 

 
Α. Με τα ανωτέρω (23) έως και (25) σχετικά, υπήρξε ενημέρωση για σημαντική επιδείνωση των 
καιρικών συνθηκών με εκδήλωση κατά τόπους πολύ έντονων - ακραίων καιρικών φαινόμενων, μέχρι 
και το Σάββατο 16-10-2021 και ο επαπειλούμενος κίνδυνος για την πρόκληση καταστροφών 
(πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ) είναι σημαντικός, ιδιαίτερα σε παραρεμάτιες περιοχές αλλά και σε 
περιοχές που έχουν πληγεί από προηγούμενα καταστροφικά φαινόμενα. 
 
Β. Από τις πρωινές ώρες της 14ης-10-2021 εκδηλώθηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονες 
βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές καθώς 
και συσσωρεύσεις υδάτων και φερτών υλικών σε οδοστρώματα, σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου 
στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς και άλλες επικινδυνότητες και συνεπώς υπάρχει επιτακτική ανάγκη να 
γίνουν άμεσες ενέργειες για τη λήψη πρόσθετων μέτρων επέμβασης και ετοιμότητας, όπως η διάθεση 
κατάλληλων μηχανημάτων-οχημάτων, για όσο διαρκέσουν τα φαινόμενα και για την αντιμετώπιση των 
δυσμενών συνεπειών τους και την αποτροπή επέκτασης των προβλημάτων καθώς και για όσο 
διαρκέσουν οι δράσεις βραχείας αποκατάστασης και αρωγής των πληγέντων. 
 
Γ. Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) 
των Περιφερειακών Ενοτήτων ζητήθηκε από Δήμους η άμεση συνδρομή της Αυτοτελούς Δ/νσης 
Πολιτικής Προστασίας με διαθέσιμα μέσα (οχήματα, μηχανήματα) για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που τυχόν θα παρουσιαστούν.  
 
Δ. Η Δ/νση Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής,  (27 - 28 σχετικά) αιτήθηκε την 
συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής με την διάθεση οχημάτων- μηχανημάτων (με το απαραίτητο 
προσωπικό και τα τυχόν απαραίτητα συνοδευτικά τους οχήματα) σε διάφορα κομβικά σημεία στην 
Αττική. Συγκεκριμένα στον Πειραιά ζήτησε την παρουσία αποφρακτικού στη συμβολή των οδών 
Ομηρίδου Σκυλίτση & Τζαβέλλα. 
 
Ε. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω (Α) έως και (Δ) καθώς και τα (29) έως (33) σχετικά έγινε εισήγηση 
του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας (34 σχετικό) για διαπραγμάτευση (χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση) για την ανάθεση στους εργολήπτες ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ 
ΟΕ, Ι. Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε , ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, LM CONSTRUCTION 
ΑKTE, ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε, ΚΑΡΒΕΛΟΥΤΣΟΣ Ε.Π.Ε.,  ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΚΕ, ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΣΟΦΙΑ, ΛΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  ΓΕΩΦΩΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.,  ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ,  της 
διάθεσης των αναγκαίων μηχανημάτων – οχημάτων  με το απαραίτητο προσωπικό τους και με τα 
απαραίτητα συνοδευτικά τους οχήματα (4x4 οχήματα μεταφοράς προσωπικού-εξοπλισμού, 
πλατφόρμες μεταφοράς βαρέων οχημάτων) καθώς και το απαραίτητο εργατοτεχνικό προσωπικό, από 
τις 14-10-2021 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 32 παρ 2 περ. 
γ. του Ν. 4412/2016. (Συγκεκριμένα για την Π.Ε. Πειραιά χρησιμοποιήθηκε ο εργολήπτης LM 
CONSTRUCTION AKTE, ο οποίος διέθεσε ένα αποφρακτικό στη συμβολή των οδών Ομηρίδου 
Σκυλίτση & Τζαβέλλα στο ρεύμα προς Πειραιά). 
 
ΣΤ. Με το (35) σχετικό έγινε πρόσκληση από τον Περιφερειάρχη Αττικής προς την LM 
CONSTRUCTION ΑKTE για διαπραγμάτευση (χωρίς δημοσίευση) κατά τη διαδικασία του άρθρου 32 
παρ. 2 περ. γ. του Ν. 4412/2016 για τη διάθεση των αναγκαίων οχημάτων - μηχανημάτων. 
 
Ζ. Συμφωνήθηκε με τον εργολήπτη η διάθεση των αναγκαίων μηχανημάτων - οχημάτων με βάση τις 
τιμές και τις προβλέψεις που προβλέπονται στο μητρώο (16-22) σχετικά. 
 
Η. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/10 
[(1) σχετικό], προχώρησε στη λήψη της ανωτέρω (36) 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: 
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• ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

• Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

• Ι. Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε  

• ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

• LM CONSTRUCTION ΑKTE 

• ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε  

• ΚΑΡΒΕΛΟΥΤΣΟΣ Ε.Π.Ε. 

• ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΚΕ  

• ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  

• ΛΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

• ΓΕΩΦΩΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

• ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ  
 

να διαθέσουν από τις 14-10-2021 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί τα αναγκαία μηχανήματα – 
οχήματα (όπως φορτωτές, τσάπες, εκσκαφείς jcb, αποφρακτικά, βυτιοφόρα ακαθάρτων, φορτηγά, 
αντλητικά συγκροτήματα, γαιοπροωθητές κλπ), μαζί με το απαραίτητο προσωπικό τους και τα 
απαραίτητα συνοδευτικά τους οχήματα (4x4 οχήματα μεταφοράς προσωπικού - εξοπλισμού, 
πλατφόρμες μεταφοράς βαρέων οχημάτων) καθώς και το απαραίτητο εργατοτεχνικό προσωπικό. 
 
 Η διάθεση αυτών των μέσων έγινε από τους ανωτέρω εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους 
εργολήπτες και από δηλωθέντα και από μη δηλωθέντα στο σχετικό μητρώο μηχανήματα – οχήματα 
(16-22 σχετικά), έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί σε άμεσο χρόνο η διάθεση των μέσων, πάντοτε όμως 
με τις προβλέψεις του εν λόγω μητρώου για τις τιμές  και τις υποχρεώσεις των εργοληπτών. Για τα 
οχήματα ή μηχανήματα διαφορετικών τύπων, από τους δηλωθέντες τύπους οχημάτων-μηχανημάτων 
στο εν λόγω μητρώο, οι τιμές καθορίστηκαν εκάστοτε κατά την διαπραγμάτευση.  
 
Η συνολική δαπάνη ήταν μέχρι του ενδεικτικού συνολικού ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων 
ευρώ (250.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ποσό που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5152 του 
προϋπολογισμού 2022.  
 
Τα μηχανήματα – οχήματα τοποθετήθηκαν σε διάφορα κομβικά σημεία στην Αττική, ως μέτρο 
πρόσθετης ετοιμότητας ενόψει των έκτακτων καταστάσεων, όπως αιτούνταν οι φορείς διάθεσης με 
σκοπό να ενεργήσουν άμεσα στην αντιμετώπιση προβλημάτων και στην άρση των επικινδυνοτήτων 
(όπως απομάκρυνση και μεταφορά φερτών υλικών, άντληση υδάτων, απόφραξη ρεμάτων ή φρεατίων 
κτλ) και για όσο  διαρκέσουν τα φαινόμενα για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών τους και την 
αποτροπή επέκτασης των προβλημάτων καθώς και για όσο διαρκέσουν οι δράσεις βραχείας 
αποκατάστασης και αρωγής των πληγέντων, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης. 
 
Τα μηχανήματα - οχήματα τα οποία αιτήθηκε η Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
συντονίζονταν από την ίδια Διεύθυνση που είχε και την επίβλεψη των εργασιών, η οποία έκδωσε 
βεβαιώσεις απασχόλησης ωρών των διαιτηθέντων μέσων (39) σχετικό. 
Συγκεκριμένα για την Π.Ε. Πειραιά χρησιμοποιήθηκε ο εργολήπτης LM CONSTRUCTION AKTE, 
ο οποίος διέθεσε ένα αποφρακτικό στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση & Τζαβέλλα στο 
ρεύμα προς Πειραιά. 
 
Θ. Η Οικονομική Επιτροπή με το (37) σχετικό ενέκρινε την ανωτέρω απόφαση του Περιφερειάρχη (36) 
σχετικό. 
 
Ι. Με το υπ’ αριθμ. 980176/07-10-2022 έγγραφο της ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ., (39) σχετικό, πιστοποιούνται οι ώρες 
που χρησιμοποιήθηκε το αποφρακτικό μηχάνημα στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση & 
Τζαβέλλα στο ρεύμα προς Πειραιά. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Την έγκριση της απολογιστικής δαπάνης ύψους δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (2.976 
€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη διάθεση αποφρακτικού μηχανήματος στη συμβολή των οδών 
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Ομηρίδου Σκυλίτση & Τζαβέλλα στο ρεύμα προς Πειραιά. Προς συνδρομή της ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. από 14-10-
2021 έως 15-10-2021. 

 
Συγκεκριμένα απασχολήθηκε η επιχείρηση  LM CONSTRUCTION ΑKTE ως εξής: 
 

α/α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΑΞΙΑ (€) 

1 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΙΑΕ 3112) 14/10/2021   6 (18:00-24:00) 80    480 

2 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΙΑΕ 3112) 15/10/2021 24 (00:00-24:00) 80 1.920 

   30  2.400 

      

    ΦΠΑ 24%    576 

      

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 2.976 

 
Το συνολικό ποσό της δαπάνης των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (2.976 €), 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  βαρύνει τον ΚΑΕ 5152 του Ε.Φ. 07072 προϋπολογισμού 2022 για την 
Π.Ε. Πειραιά. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την έγκριση της απολογιστικής δαπάνης ύψους δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (2.976 
€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη διάθεση αποφρακτικού μηχανήματος στη συμβολή των οδών 
Ομηρίδου Σκυλίτση & Τζαβέλλα στο ρεύμα προς Πειραιά. Προς συνδρομή της ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. από 14-10-
2021 έως 15-10-2021. 

 
Συγκεκριμένα απασχολήθηκε η επιχείρηση  LM CONSTRUCTION ΑKTE ως εξής: 
 

α/α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΑΞΙΑ (€) 

1 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΙΑΕ 3112) 14/10/2021   6 (18:00-24:00) 80    480 

2 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΙΑΕ 3112) 15/10/2021 24 (00:00-24:00) 80 1.920 

   30  2.400 

      

    ΦΠΑ 24%    576 

      

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 2.976 

 
Το συνολικό ποσό της δαπάνης των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (2.976 €), 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  βαρύνει τον ΚΑΕ 5152 του Ε.Φ. 07072 προϋπολογισμού 2022 για την 
Π.Ε. Πειραιά. 
 
 
 
➢ 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 ανωτέρω 

απόφαση. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ανωτέρω 

απόφαση με την 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 
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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 ανωτέρω 
απόφαση. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Βερελή Βασιλική  
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Κατσικάρης Δημήτριος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα  
Μελάς Σταύρος 
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