
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε 
µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε 
δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του 
µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το 
παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Καθορισµός της ανά ώρα αποζηµίωσης ιδιωτικών µηχανηµάτων – οχηµάτων κλπ, για το έτος 2012, 
που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, 
κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}. 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 
κατασκευής δηµοσίων έργων» και του Π.∆. 186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 37287/1555/25-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
37296/1393/26-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο πίνακα αποζηµιώσεων 
µηχανηµάτων και οχηµάτων ανά ώρα εργασίας, που προέκυψε µετά από έρευνα (µορφολογία 
εδάφους, βατότητα, αποστάσεις, πλήθος οικισµών, υφιστάµενο οδικό δίκτυο, ιπποδύναµη 
µηχανηµάτων, υπάρχοντα διαθέσιµα µηχανήµατα κλπ) που έχει γίνει από την Υπηρεσία και κατόπιν 
σύγκρισης µε τις εγκεκριµένες τιµές ανά περιοχές σε όλη την Ελλάδα και εισηγείται την έγκριση για την 
ωριαία αποζηµίωση µίσθωσης  µηχανηµάτων για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες Ηπείρου µε την 
έναντι ενός εκάστου αµοιβή, για το έτος 2012 για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (εκχιονισµών, 
πληµµυρών, καταπτώσεων, πυρκαγιών κ.λ.π.). 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 12/462/27-04-2012) 

Τον καθορισµό, για το έτος 2012, της ανά ώρα αποζηµίωσης των ιδιωτικών µηχανηµάτων και οχηµάτων 
που θα απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων 
της, για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, 
πληµµύρες, πυρκαγιές, µεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα µηχανήµατα της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:  

ΑΔΑ: Β4ΛΓ7Λ9-5ΝΓ



 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ - ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

ΕΤΟΥΣ 2011 

1 ∆ιαµορφωτήρας (γκρέιντερ) έως 150 HP 50 €/ΏΡΑ 

2 ∆ιαµορφωτήρας (γκρέιντερ) 150 HP & άνω 60 €/ΏΡΑ 

3 Προωθητήρας τύπου D5 40 €/ΏΡΑ 

4 Προωθητήρας τύπου D6 50 €/ΏΡΑ 

5 Προωθητήρας τύπου D7 60 €/ΏΡΑ 

6 Προωθητήρας τύπου D8 90 €/ΏΡΑ 

7 Προωθητήρας τύπου D9 Ν 270 ΗΡ 120 €/ΏΡΑ 

8 Τρακτέρ για εκχιονισµούς & UNIMOG 50 €/ΏΡΑ 

9 Φορτωτής άνω 100 ΗΡ –180 HP 50 €/ΏΡΑ 

10 Φορτωτής άνω 180 HP 70€/ΏΡΑ 

11 Μηχάνηµα JCB εκσκαφέας 50 €/ΏΡΑ 

12 Μηχάνηµα αποχιονισµού λεπίδα - αλατιέρα 50 €/ΏΡΑ 

13 Φορτηγό µέχρι 20 τόνων 40 €/ΏΡΑ 

14 Φορτηγό από 20 τόνων & άνω 55 €/ΏΡΑ 

15 Βυτίο µεταφοράς νερού 10 κυβ µετρ 55 €/ΏΡΑ 

16 Γερανός  20Τ 70 €/ΏΡΑ 

16 Χορτοκοπτικό Μηχάνηµα  50 €/ΏΡΑ 

Σηµειώνεται ότι στις ανωτέρω τιµές, δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ, συµπεριλαµβάνονται δε οι υπόλοιπες 
κρατήσεις (Φ.Ε., χαρτόσηµο, κλπ), καύσιµα, λιπαντικά, αµοιβές χειριστών, οδηγών κλπ. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, κατέθεσε 
την πρότασή του για την ανάγκη συγκρότηση µόνιµης Υπηρεσίας στον Οργανισµό της Περιφέρειας, 
µε δικά της συνεργεία, στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα 
µηχανήµατα, για την αντιµετώπιση εκτάκτων και µη καταστάσεων. Συµπλήρωσε επίσης ότι η 
τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων 
και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή 
Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου (αριθµ. 
10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά και στη θέση που υποστήριξε η παράταξη στην πρόσφατη, αριθµ. 
3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. το θέµα  της οργάνωσης 
των Υπηρεσιών και ειδικότερα µιας  Υπηρεσίας που να µπορεί να αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε 
έκτακτες καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η 
Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα.». 

............................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΛΓ7Λ9-5ΝΓ


