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                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 

Συνεδρίαση 48η

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1354/2011

Στην Αθήνα, σήµερα στις 2/12/2011, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00µ. ,  στο Κατάστηµα της
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, την 1/12/2011.  

Θέµα 37ο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση µητρώου εργοληπτικών εταιρειών για την
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από πληµµύρες στην περιοχή ευθύνης Περιφέρειας Αττικής για το
χρονικό διάστηµα από 01/01/2012 έως 31/12/2012. 

Παρόντες:  
• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 
• Μπάστας Κωνσταντίνος

• Βουδούρης Παναγιώτης

• Κανελλάκης Κωνσταντίνος

• Μαριδάκης Στυλιανός

• Κουρούσης Χρήστος  
• Ζαφειρίου Ελένη

Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ. 
• Προµπονάς Ιάκωβος

• ∆αµάσκος Χαράλαµπος

• Καραθάνος Χαράλαµπος
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Βασιλάκης Μιχαήλ

• Αγγελόπουλος Παναγιώτης

• Σπυρίδων Σπυρίδων

• Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά
Γεωργία. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στον
κ. Παπαδάκη ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 

Η Περιφέρεια Αττικής στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της προβαίνει σε δράσεις πρόληψης και
αντιµετώπισης συνεπειών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές. 

Στην κατηγορία της πρόληψης και αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών υπάγονται και οι
δράσεις πρόληψης και αντιµετώπισης συνεπειών από πληµµύρες. 

Η Περιφέρεια Αττικής µη διαθέτοντας ίδια µέσα και εργατικό προσωπικό για την πρόληψη και
αντιµετώπιση παρόµοιων καταστάσεων προβαίνει στη µίσθωση µηχανηµάτων, υλικού και
προσωπικού για το σκοπό αυτό. 

Τα µηχανήµατα που χρειάζονται για την αντιµετώπιση των συνεπειών από χιονοπτώσεις – 
παγετό µε τιµές χρέωσης ανά ώρα, χωρίς Φ.Π.Α., είναι τα ακόλουθα: 
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MHXANHMA ΤΙΜΗ(€) ΑΝΑ ΩΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 97 €
JCB 64 €
BOB CAT 64 €
ΦΟΡΤΗΓΟ 97 €
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 97 €
ΤΣΑΠΑ 97 €
ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ 4Χ4 48 €
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D8 180 €
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 46,17 €
ΕΡΓΑΤΗΣ 23 €

Επίσης συµπεριλαµβάνονται στην ανωτέρω αµοιβή η διάθεση ενός εργοδηγού- συντονιστή για
κάθε συνεργείο καθώς και η αµοιβή τυχόν αναµονής (σταλία) από τη στιγµή της εντολής της
υπηρεσίας µέχρι τη λήξη αυτής. 

Οι συµµετέχουσες εταιρείες οφείλουν µε δήλωσή τους να αποδεχθούν τις προτεινόµενες τιµές
οι οποίες και θα ισχύουν µέχρι 31/12/2012. 

Τα ανωτέρω µηχανήµατα θα χρησιµοποιούνται ανάλογα µε την έκταση της φυσικής
καταστροφής και πάντα σύµφωνα µε τις υποδείξεις των υπευθύνων Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας. 

Ο χρόνος παρουσίας των µηχανηµάτων και του προσωπικού στο χώρο καταστροφής ορίζεται
στη µία (1) ώρα από την στιγµή ειδοποίησης, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά καθ’ όλη τη διάρκεια
του 24ωρου και για όλο το χρονικό διάστηµα έως 31/12/2012, σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης
της Περιφέρειας Αττικής τους ζητηθεί από τους υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. 

Εµπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά µε το αντικείµενο (αντιµετώπιση
εκτάκτων αναγκών) και η οποία να µπορεί να πιστοποιείται από ∆ηµόσιο Φορέα (ΟΤΑ, Υπουργεία, 
Οργανισµούς κ.λ.π.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας Εργοληπτικών
Εταιρειών µε την Περιφέρεια Αττικής. 

Ο αριθµός των µηχανηµάτων που χρειάζεται σε κάθε καταστροφή ποικίλει ανάλογα µε το
µέγεθος και την διάρκειά της. Για το λόγο αυτό ο αριθµός και το είδος των µηχανηµάτων, όσο και
του προσωπικού θα αυξοµειώνεται ανάλογα µε την περίπτωση. 

Η διάθεση των απαραίτητων µηχανηµάτων και προσωπικού αποτελεί υποχρέωση των
εταιρειών. 

Η ανάδοχος εταιρεία είναι υπεύθυνη ώστε µηχανήµατα και προσωπικό να φέρουν τις
απαραίτητες και νόµιµες άδειες. 

Η ανάδοχος εταιρεία είναι υπεύθυνη να εφαρµόζει άµεσα τα µέτρα ασφαλείας  και υγιεινής που
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν. 1568/85, Π.∆. 17/96, Π.∆. 19/96, Π.∆. 294/88, Π.∆. 
305/96, Ν. 1396/83, Π.∆. 447/75, Π.∆. 778/80, Π.∆. 1073/81, Ν. 1430/84, Π.∆. 395/94, Π.∆. 396/94, 
Π.∆. 397/94, Π.∆. 399/94, Π.∆. 105/95, Π.∆. 77/93, Π.∆. 212/06, Π.∆. 149/06) καθώς και για την
ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έµψυχου προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί.  

Η ανάδοχος εταιρεία είναι κατ’ αποκλειστικότητα υπεύθυνη για οποιοδήποτε ατύχηµα
µηχανηµάτων και προσωπικού. 

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο λύσης της συνεργασίας. 
Η χρήση ιδιωτικών συνεργείων για την αντιµετώπιση και πρόληψη φυσικών και λοιπών

καταστροφών προβλέπεται και από την εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας µε
Α.Π. 6665/09-09-2010. 
Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 
Α. Την εµπειρία των προηγουµένων ετών σε διαχείριση κρίσεων από φυσικές, τεχνολογικές και
λοιπές καταστροφές. 
Β. Την εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας µε Α.Π. 6665/09-09-2010. 
Γ. Τη λήξη ισχύος του πίνακα Εργοληπτικών Εταιρειών για την αντιµετώπιση πληµµυρών στην
περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής από 31/12/2011. 
∆. Την υπ αριθ. 619/2004 Απόφαση Νοµαρχιακής Επιτροπής. 
Ε. Πίνακας ανάλυσης τιµών µηχανηµάτων ΝΑΤΕΟ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ 2009∆. 

Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την κατάρτιση µητρώου εργοληπτικών εταιρειών για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από
πληµµύρες στην περιοχή ευθύνης Περιφέρειας Αττικής για το χρονικό διάστηµα από 01/01/2012 
έως 31/12/2012. Το µητρώο θα καταρτισθεί ανά Περιφερειακή Ενότητα και για το σκοπό αυτό
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στην προσφορά θα δηλώνεται από τον ενδιαφερόµενο σε ποιές Περιφερειακές Ενότητες θα
δραστηριοποιηθεί. 

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

τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση µητρώου
εργοληπτικών εταιρειών για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από πληµµύρες στην περιοχή
ευθύνης Περιφέρειας Αττικής για το χρονικό διάστηµα από 01/01/2012 έως 31/12/2012. Το µητρώο
θα καταρτισθεί ανά Περιφερειακή Ενότητα και για το σκοπό αυτό στην προσφορά θα
δηλώνεται από τον ενδιαφερόµενο σε ποιές Περιφερειακές Ενότητες θα δραστηριοποιηθεί. 

     Η Πρόεδρος                                 Η Γραµµατέας  
                                                      

    Βασιλάκου Λιλίκα                       Κονταρά Γεωργία

Τα Μέλη  
Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη
Προµπονάς Ιάκωβος
∆αµάσκος Χαράλαµπος
Καραθάνος Χαράλαµπος
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