
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

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. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73).  

4. 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». 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 

6. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238 Α΄/27.12.2010), όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 109290/39629/23-12-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β’/29-12-2016) και ισχύει. 

7. Το υπ΄αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ : 7ΠΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους.  

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 8840/13-01-2017 (ΦΕΚ 339/Β/17-01-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη 

Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της μεταξύ άλλων στην Περιφερειακή Σύμβουλο της 

Περιφέρειας Αττικής Ιωάννα Τσούπρα, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 14027/20-1-

2017 όμοια (ΑΔΑ: 75567Λ7-9ΤΤ). 

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 48105/06-03-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 

Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής (ΦΕΚ 114 / τ. ΥΟΔΔ / 10-03-17). 

10. Το υπ. αρ. πρωτ. 2132/17-3-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 

ΩΗ6Κ465ΧΘ7-ΞΙΖ) με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση 

κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017». 

11. 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». 

12. 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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13. 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. 

14. Την υπ. αρ. 2751/2016 (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). 

15. Τις υπ’ αριθμ. 3130/22.12.2016 (ΑΔΑ: 6ΕΥΠ7Λ7-Β7Α) και 271/10.2.2017 (ΑΔΑ: 72ΜΣ7Λ7-ΗΗ6) 

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. 

16. Το υπ. αρ. πρωτ. 5803/12.08.2017 έγγραφο του ΕΣΚΕ/Κ.Ε.Π.Π. της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας με συνημμένο το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον οποίο υπήρχε 

υψηλή επικινδυνότητα (δείκτης 3) στην Ν.Α. Αττική για την Κυριακή  13-08-2017. 

17. Το υπ. αρ. πρωτ. 5807/13.08.2017 έγγραφο του ΕΣΚΕ/Κ.Ε.Π.Π. της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας με συνημμένο το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον οποίο υπήρχε 

υψηλή επικινδυνότητα (δείκτης 3) στην Ν.Α. Αττική για τη Δευτέρα 14-08-2017. 

18. Τις από 13-8-2017 τηλεφωνικές επικοινωνίες του Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής 

Διοίκησης Αττικής και του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.) της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας Αττικής, κατά τις οποίες ζητήθηκε η συνδρομή της Περιφέρειας με οχήματα – 

μηχανήματα έργου για την ενίσχυση του έργου των Πυροσβεστικών Δυνάμεων στην αντιμετώπιση 

μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε  περιοχή του Δήμου Ωρωπού στον Κάλαμο, για τον 

περιορισμό των επιπτώσεών της και την αποφυγή της επέκτασής της. 

19. Το υπ. αρ. πρωτ. 5810/13-08-2017 έγγραφο του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας 

(Κ.Ε.Π.Π.) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) με το οποίο ζητήθηκε από την  

Περιφέρεια Αττικής η συνδρομή με υδροφόρα οχήματα και χωματουργικά μηχανήματα έργου 

(ερπυστριοφόρων και μη ερπυστριοφόρων) για την αντιμετώπιση της ανωτέρω πυρκαγιάς.  

20. Το υπ. αρ. πρωτ.  2662 Φ. 702.15/13-08-2017 έγγραφο της   Περιφερειακής Πυροσβεστικής 

Διοίκησης Αττικής με το οποίο ζητήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η διάθεση δέκα έξι (16) 

υδροφόρων οχημάτων και επτά (7) μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση της ανωτέρω 

πυρκαγιάς. 

21. Τις από 13-8-17 νεώτερες επικοινωνίες της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας  με το Κέντρο 

Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

(Γ.Γ.Π.Π.) και την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής για την εξέλιξη του συμβάντος κατά 

τις οποίες αναφέρθηκε ότι η πυρκαγιά επεκτάθηκε και προς κατοικημένες περιοχές του Δήμου 

Ωρωπού στο Κάλαμο με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και στην περιουσία πολιτών, 

ενώ διαπιστώθηκε σοβαρό ενδεχόμενο επέκτασης του μετώπου της πυρκαγιάς προς το Καπανδρίτι 

και προς το Δήμο Μαραθώνα στο Βαρνάβα. Κατά τις επικοινωνίες αυτές αναφέρθηκε ότι διατέθηκαν 

από την Περιφέρεια τα μέσα που ζητήθηκαν [δεκαέξι (16) υδροφόρα οχήματα και επτά (7) οχήματα 

έργου (με ερπύστριες και μη) με τα συνοδευτικά οχήματα (4x4) και τα μεταφορικά τους οχήματα], 

και επισημάνθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία η αναγκαιότητα ενίσχυσης με επιπλέον μέσα. 

Συγκεκριμένα προφορικά ζητήθηκαν επιπλέον τρία (3) μηχανήματα έργου με ερπύστριες και δέκα 

(10) υδροφόρα οχήματα, για τα οποία θα υπάρξει και σχετικό αίτημα. 

22. Το υπ. αρ. πρωτ. 5812/13-08-2017 έγγραφο του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας 

(Κ.Ε.Π.Π.) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) προς το ΓΕΕΘΑ με το οποίο 

ζητήθηκε η συνδρομή και των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς με την παροχή 

μηχανημάτων έργου. 
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23. Το γεγονός ότι στην από 13-8-2017 έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 

Προστασίας Π.Ε Ανατολικής Αττικής αποφασίστηκε να ζητηθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας η κήρυξη της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου του Δήμου Ωρωπού σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.  

24. Το υπ. αρ. πρωτ. 167885/13-8-2017 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας με το 

οποίο ζητείται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας η κήρυξη της Δημοτικής Κοινότητας 

Καλάμου του Δήμου Ωρωπού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.  

25. Το γεγονός ότι το μέτωπο της πυρκαγιάς επεκτάθηκε και προς την περιοχή Καπανδριτίου - Βαρνάβα, 

όπως διαπιστώθηκε από μετάβαση υπαλλήλων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας στην 

περιοχή του συμβάντος. 

26. Το γεγονός ότι για τη μεταφορά μηχανημάτων έργου (ερπυστριοφόρων και μη) στη περιοχή του 

συμβάντος απαιτούνται πλατφόρμες μεταφοράς ή άλλα οχήματα (φορτηγά η παπαγάλοι) καθώς και 

συνοδευτικά οχήματα (4x4) για τη μεταφορά προσωπικού που απαιτείται για τις εργασίες και τις 

φορτοεκφορτώσεις αλλά και την παρακολούθηση των μηχανημάτων αυτών. 

27. Το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν διαθέσιμα όλα τα μηχανήματα έργου που ζητήθηκαν με βάση τα 

αιτήματα του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.) της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) και της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής, κατά το 

χρόνο του συμβάντος, από το εγκεκριμένο μητρώο εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) 

για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή 

ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής [(15) σχετικό]. Δεδομένου ότι υπάρχει άμεση και επιτακτική 

ανάγκη ύπαρξής τους για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και του περιορισμού των συνεπειών της 

(για χρήση σε καθαρισμούς και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών) αναζητήθηκαν και βρέθηκαν 

μηχανήματα που δεν έχουν δηλωθεί στο μητρώο αλλά προέρχονται από εγγεγραμμένους σε αυτό 

εργολήπτες.  

28. Το γεγονός ότι μέχρι την υπογραφή της παρούσας διατέθηκαν δεκαέξι (16) υδροφόρα οχήματα και 

επτά (7) οχήματα έργου (με ερπύστριες και μη) με τα συνοδευτικά οχήματα (4x4) και τα μεταφορικά 

τους οχήματα (πλατφόρμες μεταφοράς, φορτηγά, παπαγάλοι), όμως έχουν ζητηθεί επιπλέον τρία (3) 

μηχανήματα έργου με ερπύστριες και δέκα (10) υδροφόρα οχήματα, για τα οποία θα υπάρξει και 

σχετικό αίτημα. 

29. Το γεγονός ότι, η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε διάφορα μέτωπα.  

30. Την από 13/08/2017 εισήγηση της Εντεταλμένης Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας προς την 

Περιφερειάρχη Αττικής και τις προφορικές εντολές προς τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας για τη 

διάθεση όλων των διαθέσιμων μηχανημάτων - οχημάτων και του αναγκαίου προσωπικού για την 

αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σύμφωνα με τα αιτήματα του 

Πυροσβεστικού Σώματος και του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας που έχουν γίνει ή 

που θα γίνουν κατά την εξέλιξη και για όσο χρόνο απαιτείται για την αντιμετώπιση του συμβάντος 

και τον περιορισμό των συνεπειών και της επέκτασης της Πυρκαγιάς.  

31. Το γεγονός ότι από τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στις συγκεκριμένη περιοχή της Ανατολικής 

Αττικής μετά την εκδήλωση της εν λόγω δασικής πυρκαγιάς προκύπτει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή 

και την περιουσία των πολιτών, τις υποδομές και τα συμφέροντα της Περιφέρειας Αττικής / 

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής και συνεπώς υπάρχει επιτακτική ανάγκη να γίνουν 

άμεσες ενέργειες προς την αντιμετώπιση αυτής και την αποτροπή της επέκτασής της. 

 

ΕΠΕΙΔΗ 

 

Α. Αιτήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα τη συνδρομή 

της Περιφέρειας Αττικής με πόρους (οχήματα υδροφόρα και μηχανήματα έργου) για την ενίσχυση 

του έργου των Πυροσβεστικών Δυνάμεων στην αντιμετώπιση της καταστροφικής δασικής 

πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Καλάμου στο Δήμο Ωρωπού και επεκτείνεται και 

προς  άλλες περιοχές (Καπανδρίτι – Βαρνάβα). 

Β. Ζητήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η κήρυξη της περιοχής που εκδηλώθηκε 

η φωτιά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των καταστρεπτικών συνεπειών της και του 

επιγενόμενου κινδύνου για τη ζωή και την περιουσία πολιτών (23-24 σχετικά) με απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασία με σκοπό την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που 

προέκυψαν. 
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Γ.  Με το (30) σχετικό δόθηκε εντολή προς τηv Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας να διατεθούν 

στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όλα τα διαθέσιμα μηχανήματα - οχήματα και το αναγκαίο 

προσωπικό τους για την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς σύμφωνα με τα αιτήματα του 

Πυροσβεστικού Σώματος και του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας που είχαν γίνει ή 

που θα γίνουν κατά την εξέλιξη του συμβάντος και για όσο χρόνο απαιτούνταν για την 

αντιμετώπιση του συμβάντος και τον περιορισμό των συνεπειών και της επέκτασης της 

Πυρκαγιάς.  

Δ. Μέχρι την υπογραφή της παρούσας διατέθηκαν δεκαέξι (16) υδροφόρα οχήματα και επτά (7) 

οχήματα έργου (με ερπύστριες και μη) με τα συνοδευτικά οχήματα (4x4) και τα μεταφορικά τους 

οχήματα (πλατφόρμες μεταφοράς, φορτηγά, παπαγάλοι) όμως έχουν ζητηθεί επιπλέον τρία (3) 

μηχανήματα έργου με ερπύστριες και δέκα (10) υδροφόρα οχήματα, για τα οποία θα υπάρξει και 

σχετικό αίτημα, τα οποία και θα διατεθούν. 

Ε.  Από τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του συμβάντος μετά την εκδήλωση της εν 

λόγω πυρκαγιάς προκύπτει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και την περιουσία των πολιτών, τις 

υποδομές και τα συμφέροντα της Περιφέρειας Αττικής / Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής 

Αττικής και συνεπώς υπάρχει επιτακτική ανάγκη να γίνουν άμεσες ενέργειες προς την 

αντιμετώπιση αυτής και την αποτροπή της επέκτασής της. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την απευθείας ανάθεση στις επιχειρήσεις: 

 

• ΜΕΓΑΛΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

• ΒΗΧΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

• ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

• ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

• ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

• ΣΟΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

• ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

• ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

να διαθέσουν από τις 13/08/2017 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, τα αναγκαία οχήματα και 

μηχανήματα και το απαραίτητο προσωπικό τους, προκειμένου να επέμβουν για την αντιμετώπιση του 

έκτακτου γεγονότος (δασικής πυρκαγιάς) που προέκυψε και εξελίσσεται σε διάφορες περιοχές στην ΠΕ 

Ανατολικής Αττικής  στο Δήμο Ωρωπού και επεκτείνεται προς Δήμο Μαραθώνα, όπως αναφέρεται στο 

σκεπτικό της παρούσης και μέχρι του συνολικού ποσού των οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 

(850.000,00€), συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%, ποσό που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5152 του 

προϋπολογισμού 2017. 

 

Η απόφαση αυτή αποστέλλεται προς έγκριση, σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) 

του Ν. 3852/10, στην Οικονομική Επιτροπή,  στην οποία θα κοινοποιηθεί επίσης για έγκριση και η 

ακριβής δαπάνη που θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των φαινομένων. 

 

 

      Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

                ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ 

 

Ε.Δ 

Οικονομική Επιτροπή 

 

ΑΔΑ: ΨΙΒ87Λ7-ΤΝΚ
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