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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 10η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 566/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-02-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 54818 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 21-02-2019. 
 

Θέμα 17ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Απόφαση για πρόθεση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016 για τη διαδικασία 
Δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡ. 3, ΠΙΝΑΚΑΣ 2, ΦΕΚ 
1787Β/2007 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», προϋπολογισμού: 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος  
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Καλόγερόπουλο ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της- Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87Α), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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2. Την με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ. Β΄/11-05-2018) Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 

3.   Το ΦΕΚ 39/Β/2017 μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικης και παροχή 
εξουσιοδοτημένης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της 
Περιφέρειας Αττικής. 

4.   Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 

5. Την με αριθμ. 260532/27-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΨ9Ψ7Λ7-ΝΒ5) Απόφαση του Τμήματος Μελετών, 
Κανονισμών και Προτύπων της Περιφέρειας Αττικής που αφορά την παραλαβή της μελέτης 
με τίτλο: « Μελέτη Αντιστήριξης οδού αρ. 3, Πίνακα 2, ΦΕΚ 1787Β/2007 στο Δήμο Κηφισιάς». 

6. Την υπ. αριθμ. 347/2018 (ΑΔΑ: 6Ε3Δ7Λ7-ΔΛΤ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για 
το οικονομικό έτος 2019 και εντάχθηκε το έργο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9781.02.008). 

7. Τα υπ’ αριθμ. 57588/03-01-2019 και 57588/28-12-2018 έγγραφα των Δήμων Αχαρνών και 
Κηφισιάς αντίστοιχα. 

8. Το υπ’ αριθμ. 95/28-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Αττικής. 

9. Το υπ’ αριθμ. 2501/10/1-με’/15-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Τμήμα 
Τροχαίας Β/Α Αττικής. 

 
Ιστορικό 
Στο τμήμα (Οδός Δεκελείας) της Επαρχιακής Οδού 3 (Πίνακας 2, ΦΕΚ 1787Β/2007) που κείτεται 
παράλληλα του ρέματος Χελιδονούς στο Δήμο Κηφισιάς, παρατηρούνται διαχρονικά έντονα 
φαινόμενα διάβρωσης στα πρανή της οδού και διαπιστωμένα σημαντικά γεωτεχνικά προβλήματα 
που προκαλούν επισφάλειες στην κυκλοφορία κατά μήκος της οδού Δεκελείας. 
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής στα πλαίσια άρσης της προαναφερόμενης 
διαπιστωμένης επικινδυνότητας, προχώρησε στη δημοπράτηση μελέτης (2016) που 
περιελάμβανε τα ακόλουθα: τοπογραφική μελέτη, γεωτεχνική έρευνα και μελέτη, στατική μελέτη 
έργων αντιστήριξης καθώς και κυκλοφοριακή μελέτη. Η εν λόγω μελέτη ολοκληρώθηκε και 
παραλήφθηκε στις 27-12-2018 (Σχετικό Νο 5). 
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής έχει εντάξει το έργο που μελετήθηκε στο 
Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2019 με σκοπό να προετοιμασθεί η 
διαγωνιστική διαδικασία προκειμένου να επιλεχθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 
4412.2016 ο μειοδότης κατασκευής του έργου. 
Οι Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων Κηφισιάς και Αχαρνών με πρόσφατα έγγραφά τους (28-12-
2018 και 03/01/2019 αντίστοιχα), αιτούνται την άμεση λύση για την ασφαλή διέλευση λόγω 
αυξημένης επικινδυνότητας. Επιπρόσθετα επισημαίνεται από το Τμήμα Τροχαίας Β/Α Αττικής με 
το (9) σχετικό, ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που έλαβαν χώρα τον Οκτώβριο του 2018, 
διαπιστώθηκε έντονη διάβρωση του οδοστρώματος στο ύψος της εκκλησίας Θεοτόκου, θέτοντας 
σε κίνδυνο την κυκλοφορία των οχημάτων ενώ παράλληλα οι υφιστάμενες προστατευτικές 
μπάρες και η πινακίδα σήμανσης έπεσαν εντός της κοίτης του αναφερόμενου ρέματος. 
 
Επειδή 
1) διαπιστώνεται ότι το φαινόμενο της διάβρωσης των πρανών της οδού Δεκελείας προς την 

πλευρά του ρέματος Χελιδονούς είναι δυναμικό και έχει προκαλέσει, προσφάτως (τέλη 
Δεκεμβρίου 2018 με τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις αλλά και αυτές του Οκτωβρίου 
2018) νέα σημαντικά προβλήματα στο οδόστρωμα και στο πρανές του (συνθήκες υποσκαφής 
της οδού) σε σχέση με την εποχή προκήρυξης της μελέτης (τρία χρόνια πριν). 

2) λόγω μη διευθέτησης των ομβρίων της οδού και του ρέματος, έχει ήδη προκληθεί αστοχία 
υφιστάμενου τοίχου αντιστήριξης και παράλληλη αποκάλυψη δικτύων ΟΚΩ. Επιπλέον, τα 
ανωτέρω φαινόμενα επιδεινώνονται από την απουσία αποχέτευσης – αποστράγγισης των 
ομβρίων της οδού για την ασφαλή παροχέτευση των νερών των βροχοπτώσεων. 

3) συνέπεια της προηγούμενης διαπίστωσης είναι η μη ασφαλής διέλευση οχημάτων και πεζών 
λόγω αυξημένης επικινδυνότητας και η σαφέστατα συνεχώς επιδεινούμενη χειροτέρευση της 
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υφιστάμενης κατάστασης του οδοστρώματος και των τμημάτων των πρανών που το 
υποστηρίζουν. 

4) τα αιτήματα των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων Κηφισιάς και Αχαρνών για άμεση λύση, το 
έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Β/Α Αττικής καθώς και οι ανωτέρω παρατηρήσεις – 
διαπιστώσεις καθιστούν επιτακτική την ανάγκη άμεσης επέμβασης.  

5) οι επαναλαμβανόμενες και έντονες βροχοπτώσεις ειδικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
μηνών του έτους 2018 προκαλούν το έναυσμα για περαιτέρω επιδείνωση της υφιστάμενης 
κατάστασης και προκαλούν την κατεπείγουσα ανάγκη, η οποία δεν απορρέει σε καμία 
περίπτωση από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας μας. 

 
Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά 

 για προσφυγή της Υπηρεσίας μας στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ, του Ν 4412/2016 (προ της υποβολής του 
σχετικού μας αιτήματος στην ΕΑΑΔΗΣΥ για τη σύμφωνη γνώμη της), λόγω της κατεπείγουσας 
ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα δεδομένου ότι με την τήρηση των προθεσμιών 
που προβλέπονται στις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση θα 
υπάρξει καθυστέρηση στην άμεση αντιμετώπιση της άρσης επικινδυνότητας της οδού   

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
α) Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ, του Ν 4412/2016, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης 
οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα δεδομένου ότι με την τήρηση των προθεσμιών που 
προβλέπονται στις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση θα 
υπάρξει καθυστέρηση στην άμεση αντιμετώπιση της άρσης επικινδυνότητας της οδού.  
 
β) Προϋπόθεση για το (α) ανωτέρω, αποτελεί η έγκριση της ΕΑΑΔΗΣΥ, στην οποία πρέπει να 
αποσταλεί η παρούσα απόφαση. 

 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος 
Χρυσικός Φώτιος  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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