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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 63 538 
   213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2176/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 814022/30-09-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 30-09-2021. 
 

 
Θέμα 9ο εκτός ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση  1)του σχεδίου ορθής επανάληψης της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ 21PROC009281651 2) της 
αποστολής της τροποποίησης της Διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 3) της αποστολής για δημοσίευση της τροποποιημένης  Διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ και της περίληψής της στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, 
όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, για την παροχή υπηρεσιών : «Υπηρεσία 
διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας (2021-
2022)» συνολικής δαπάνης 1.048.387,09 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ-Προμήθειες και 
Υπηρεσίες 140094, με παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών κατά επτά (7) ημέρες. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγέλης Σπυρίδων  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
 
 

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. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ Καλογερόπουλο 
(Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 

τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-
11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής», την υπ’αρ.109290/39629/2016 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’αρ.438/2016 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’αρ.37419/13479/2018 Απόφαση 
του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) «Έγκριση της υπ’ αρ. 
121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
τροποποιείται-επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής» .  

3. Tα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Το 
Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

4. Την εγκύκλιο 6-2013/Υπ.Εσ._Αρ. Πρωτ. 1500-17.4.2013 «Οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του 
ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

5. Την υπ’ αριθμ. 499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής κ. Πέππα Νικόλαο (ΦΕΚ 
688/ΥΟΔΔ/3-9-2019). 

6. Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

7. Το υπ΄αριθμ. 4121/30-7-2020 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
8. Την υπ΄αριθμ. 2003/2021 Απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το α) σχέδιο διακήρυξης, β) 

τα Τεύχη Δημοπράτησης (Ε.Σ.Υ, Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο μελέτης, Προϋπολογισμός, 
Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς), γ) η αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης 
για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ΚΗΜΔΗΣ και 
στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, της παροχής υπηρεσιών 
: «Υπηρεσία διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και 
Νότιου Τομέα Αθήνας (2021-2022)» συνολικής δαπάνης 1.048.387,09 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

9. Την Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009281651 
10. Την Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ: 9ΓΞΜ7Λ7-67Ξ 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Έγκριση  1)του σχεδίου ορθής επανάληψης της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ 21PROC009281651, 2) της 
αποστολής της τροποποίησης της Διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,3) της αποστολής για δημοσίευση της τροποποιημένης  Διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ και της περίληψής της στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, 
όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, για την παροχή υπηρεσιών : «Υπηρεσία 
διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας 
(2021-2022)» συνολικής δαπάνης 1.048.387,09 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ-Προμήθειες 
και Υπηρεσίες 140094, με παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών κατά επτά (7) 
ημέρες. 
Και επειδή : 
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1. Με την υπ΄αριθμ. 2003/2021 Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε το α) σχέδιο διακήρυξης, β) τα 
Τεύχη Δημοπράτησης (Ε.Σ.Υ, Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο μελέτης, Προϋπολογισμός, 
Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς), γ) η αποστολή της Περίληψης 
Διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο 
ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, της 
παροχής υπηρεσιών : «Υπηρεσία διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων 
Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας (2021-2022)» συνολικής δαπάνης 
1.048.387,09 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

2. Η Προκήρυξη απεστάλη για δημοσίευση στις 24/9/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αρ. προκήρυξης 2021/S 189-490558 

3. Η διακήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ  στις 29/9/2021 σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 
4412/2016, με ΑΔΑΜ 21PROC009281651. 

4. Η Περίληψη Διακήρυξης που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 2003/2021 Απόφαση Ο.Ε, 
αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 9ΓΞΜ7Λ7-67Ξ. 

5. Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ-Προμήθειες και Υπηρεσίες με Α/Α 140094 με  
ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 3/10/2021, και 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών 9/10/2021. 

6. Στο άρθρο 2.2.7 «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης» της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ 21PROC009281651, η οποία  εγκρίθηκε με την 
υπ΄αριθμ. 2003/2021 Απόφαση Ο.Ε, αναφέρεται ότι : «Οι οικονομικοί φορείς για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται επί ποινή 
αποκλεισμού με τα κάτωθι αναφερόμενα πρότυπα. Τα πιστοποιητικά πρέπει επίσης επί 
ποινή αποκλεισμού να έχουν εκδοθεί, να είναι σε ισχύ και να μην έχουν τροποποιηθεί  κατά 
την δημοσίευση της περίληψης της παρούσας διαδικασίας: 

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής τη 
συντήρηση και τον καθαρισμό ρεμάτων. 
Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 με πεδίο τη συντήρηση και 
τον καθαρισμό ρεμάτων. 
Πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO 45001:2018 ή 
ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής τη συντήρηση και τον καθαρισμό ρεμάτων. 
Πιστοποιητικό για την ενεργειακή διαχείριση ΙSO 50001:2011 με πεδίο εφαρμογής τη 
συντήρηση και τον καθαρισμό ρεμάτων. 
Πιστοποιητικό για την οδική ασφάλεια ΙSO 39001:2012 με πεδίο εφαρμογής τη 
συντήρηση και τον καθαρισμό ρεμάτων. 
Πιστοποιητικό για την επιχειρησιακή συνέχεια ISO 22301:2019 με πεδίο εφαρμογής τη 
συντήρηση και τον καθαρισμό ρεμάτων.». 

7. Στο άρθρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» της ίδιας Διακήρυξης , και συγκεκριμένα στην 
παράγραφο Β.5  αναφέρονται εκ παραδρομής μόνο τρία εκ των ανωτέρω πιστοποιητικών: 

«Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά επί ποινή αποκλεισμού , τα οποία πρέπει επίσης 
επί ποινή αποκλεισμού να έχουν εκδοθεί, να είναι σε ισχύ και να μην έχουν τροποποιηθεί  
κατά την δημοσίευση της περίληψης της παρούσας διαδικασίας: 
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο. 
Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο. 
Πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ΟΗSAS 18001 (ή το νέο ISO 
45001:2018) ή ισοδύναμο εν ισχύ, που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό για 
τους διαγωνιζόμενους με 
εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην 
αλλοδαπή.». 

8. Για την άρση της ασυμφωνίας μεταξύ των δύο άρθρων της Διακήρυξης, συμπληρώθηκε η 
παράγραφος Β.5 του Άρθρου 2.2.9.2 για τον διαγωνισμό της παροχής υπηρεσιών : 
«Υπηρεσία διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου 
Τομέα Αθήνας (2021-2022)» ως εξής: 
«Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά επί ποινή αποκλεισμού , τα οποία πρέπει επίσης επί 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:490558-2021:TEXT:EL:HTML
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ποινή αποκλεισμού να έχουν εκδοθεί, να είναι σε ισχύ και να μην έχουν τροποποιηθεί  κατά 
την δημοσίευση της περίληψης της παρούσας διαδικασίας: 
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής τη 
συντήρηση και τον καθαρισμό ρεμάτων. 
Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο  με πεδίο 
εφαρμογής τη συντήρηση και τον καθαρισμό ρεμάτων. 
Πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο, με 
πεδίο εφαρμογής τη συντήρηση και τον καθαρισμό ρεμάτων. 
Πιστοποιητικό για την ενεργειακή διαχείριση ΙSO 50001:2011 ή ισοδύναμο με πεδίο 
εφαρμογής τη συντήρηση και τον καθαρισμό ρεμάτων. 
Πιστοποιητικό για την οδική ασφάλεια ΙSO 39001:2012 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής τη 
συντήρηση και τον καθαρισμό ρεμάτων. 
Πιστοποιητικό για την επιχειρησιακή συνέχεια ISO 22301:2019 ή ισοδύναμο με πεδίο 
εφαρμογής τη συντήρηση και τον καθαρισμό ρεμάτων, 
 εν ισχύ, που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό για τους διαγωνιζόμενους με 
εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην 
αλλοδαπή.». 
Παράλληλα, έχοντας υπ΄ όψιν το υπ΄αριθμ. 4121/30-7-2020 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., 
προτείνεται να παραταθεί η προθεσμία υποβολής προσφορών κατά επτά (7) ημέρες, ήτοι 
έως 10/11/2021, με ανάλογη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών. 

9.   Κατά τα λοιπά ισχύει η Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 2003/2021 Απόφαση 
Ο.Ε.  χωρίς τροποποίηση των όρων δημοπράτησης. 

10. Παράλληλα θα τροποποιηθεί η Περίληψη Διακήρυξης που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 
2003/ 2021 Απόφαση Ο.Ε. διότι τροποποιείται η προθεσμία υποβολής προσφορών και η 
ημερομηνία αποσφράγισης. 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

Tην έγκριση 1)του σχεδίου ορθής επανάληψης της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ 21PROC009281651 2) 
της αποστολής της τροποποίησης της Διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 3) της αποστολής για δημοσίευση της τροποποιημένης  Διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ και της περίληψής της στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, 
όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, για την παροχή υπηρεσιών: «Υπηρεσία 
διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας 
(2021-2022)» συνολικής δαπάνης 1.048.387,09 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ-Προμήθειες 
και Υπηρεσίες 140094, με παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών κατά επτά (7) 
ημέρες. 
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Tην έγκριση 1)του σχεδίου ορθής επανάληψης της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ 21PROC009281651 2) 
της αποστολής της τροποποίησης της Διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 3) της αποστολής για δημοσίευση της τροποποιημένης  Διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ και της περίληψής της στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, 
όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, για την παροχή υπηρεσιών: «Υπηρεσία 
διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας 
(2021-2022)» συνολικής δαπάνης 1.048.387,09 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ-Προμήθειες 
και Υπηρεσίες 140094, με παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών κατά επτά (7) 
ημέρες. 
 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία με την 
παρατήρηση: «ΑΠΟΧΗ, διότι θεωρούμε ότι η ασυμφωνία ανάμεσα στους δύο όρους της 
Διακήρυξης θα όφειλε να επιλυθεί με τον καθορισμό λιγότερων απαιτούμενων ISO». 
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➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχουν από την ψηφοφορία.  

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 
ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Θα καταψηφίσουμε, όπως και την προηγούμενη φορά 
στην 43η Συνεδρίαση, για τους παρακάτω λόγους. 1. Από πλευράς ουσίας το αντικείμενο της μελέτης 
κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ο προτεινόμενος καθαρισμός των ρεμάτων με την κοπή αυτοφυούς 
βλάστησης («καλαμιές κλπ») και εκατοντάδων υψηλόκορμων δέντρων («μη υγιή» χαρακτηρίζονται στη 
μελέτη!) και με τη διάνοιξη της κοίτης των ρεμάτων μέσω εκσκαφής και απομάκρυνσης διαχρονικών 
εδαφικών αποθέσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ροής των πλημμυρικών παροχών εντός των 
ρεμάτων παρέμβασης, θα δημιουργήσει σοβαρές καταστροφές  στις κατάντη περιοχές εφόσον: 

• Δεν προηγηθούν αντίστοιχοι καθαρισμοί, μέχρι την εκβολή των ρεμάτων στη θάλασσα και 

• Παρεμβάλλονται κλειστοί, κυρίως, αγωγοί που αδυνατούν να διοχετεύσουν τις αυξημένες, λόγω του 
καθαρισμού, πλημμυρικές παροχές.  
Από τα παραπάνω καθίσταται εμφανής ο ψευδεπίγραφος τίτλος του προτεινόμενου έργου καθώς δεν 
αφορά στη διατήρηση, όπως ισχυρίζεται, της παροχετευτικότητας των αφορώμενων ρεμάτων αλλά στη 
δραστική αύξησή της.  
2. Το φυσικό αντικείμενο είναι συνοπτικό, γενικόλογο και αόριστο. Πχ δεν υπάρχει φωτογραφική 
απεικόνιση των τμημάτων όπου θα γίνουν οι παρεμβάσεις καθαρισμού, που υποτίθεται ότι πήρε υπόψη 
της η μελέτη. 
Επίσης, όπως προκύπτει από τον «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ»: 
α. Προβλέπεται αποκοπή αυτοφυούς βλάστησης στην κοίτη (περιλαμβάνονται και τα πρανή της 
υδατορροής), συνολικά 280 στρ. (Α.Τ. 2)   
β. Προβλέπεται ακόμη: 

• Η «ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12 – 16 μ.», τεμ. 158. (Α.Τ. 15) 

• Η «ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 – 12 μ.», τεμ. 90 (Α.Τ. 14) 

• Η «ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων ύψους 4 – 8 μ.», τεμ. 50 (Α.Τ. 13) 

• Η «ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δένδρων ύψους έως 4 μ.», τεμ. 25 (Α.Τ. 12) 
Πέρα από τον Αρμαγεδδώνα της καταστροφής υψηλόκορμων, κυρίως, δένδρων (τεμ. 248) σημειώνουμε 
εδώ είναι απαράδεκτο να ταυτοποιούνται  ως άνω δύο διαφορετικές ως προς το είδος τους και την 
δαπάνη τους εργασίες (κλάδεμα ή κοπή), στις οποίες μάλιστα, περιλαμβάνεται και η δαπάνη φόρτωσης 
και μεταφοράς (άρ.2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ).  
3. Για το κονδύλι «Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση» («καλαμιές κλπ») 
τίθεται τιμή μονάδος ανά τεκμαρτό στρέμμα με βάση τη σχέση: 1 στρέμμα ανά 50m3 αποξηραμένων 
φυτικών καταλοίπων (άρθρο 2 του ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ). Προς τούτο προβλέπεται «προσωρινή απόθεση των 
προϊόντων καθαρισμού στην όχθη, προκειμένου να αποστραγγισθούν και να αποξηρανθούν». Και αυτά 
σε περίοδο βροχοπτώσεων, με εμφανή τον κίνδυνο να μεταφερθούν στην κοίτη και να την 
«μπλοκάρουν» σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων. 
4. Προβλέπεται παρέμβαση και σε όποια άλλα ρέματα επιλέξει, και έχει ίσως προεπιλέξει, η 
Περιφερειακή Αρχή ή/και θα υποδείξει ο εργολάβος, αρκεί να βρίσκονται «μέσα στα διοικητικά όρια της 
πρώην Νομαρχίας Αθηνών». Πρόκειται δηλαδή για φυσικό αντικείμενο «λάστιχο». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Καραμάνος Χρήστος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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