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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 39η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1783/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 9-8-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 763308/4-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 4-8-2022. 
 

Θέμα 41ο  
Έγκριση α) για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, 
παρ. 2.γ του ν.4412/2016, β) των τευχών δημοπράτησης, γ)της πρόσκλησης, για την επιλογή 
αναδόχου για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας και συγκράτησης 
φερτών λεκανών απορροής, περιοχής πυρκαγιάς Γεράνεια Όρη 2021», προεκτιμώμενης αμοιβής 
942.392,63 € (με Φ.Π.Α.), και τέλος δ) της επιτροπής διαπραγμάτευσης. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Γκρέκα, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη : 

1. Το  Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύεισήμερα. 

2. Την με αριθμ.37419/13479/8-5-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 16661Β/11.05.2018), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
«Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/31.01.2013, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 κ.λπ.». 

4. Την με αριθμ. 198409/16.10.2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί τοποθέτησης 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών. 

5. Την με αρ. πρωτ. οικ20955/22.01.2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετούνται, οι ασκούντες καθήκοντα ευθύνης υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016),«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως αυτός ισχύει σήμερα. 

7. Το Ν. 4281/14 (ΦΕΚ  Α 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας» 
όπως ισχύουν σήμερα 

8. Του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

9. Του Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

10. Του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» , 

11. Του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

12. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης» και την 
με αριθμ. ΔΙΣΚΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21526/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

13. Την με ΑΠ 79670/29-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΛ7Σ46ΜΤΛ6-ΕΡ1) Απόφαση Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικού με την οποία αποφασίστηκε η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)/ΣΑΕ 055, στην οποία είναι ενταγμένο το έργο 
αριθ.2021ΣΕ05500009 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για την «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών 
και καταστροφών των πυρκαγιών έτους 2021» (τμ.2003ΣΕ05500005). 

14. Την από 6/5/2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.) και της Περιφέρειας Αττικής : «Για την εκτέλεση δημοσίων 
δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υ.Π.ΕΝ., 
για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων στην περιοχή των Γερανείων Ορέων της 
Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής από την πυρκαγιά της 20ης/05/2021» 

15. Την υπ. αριθμ. 99/27-07-2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: ΨΦΧ97Λ7-ΤΡΣ) με την οποία εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση Προγράμματος 
Εκτελεστέων ΄Εργων Περιφέρειας Αττικής, Οικονομικού ΄Ετους 2022, εντάχθηκε το 
συγκεκριμένο έργο με ΚΑΕ:9379.01.159. 

16. Τις καταστροφικές πυρκαγιές του Μαΐου  2021, οι οποίες έκαψαν περιοχή, καλυπτόμενη 
από δασική κυρίως βλάστηση, που ανέρχεται σε 68.000 στρέμματα με αποτέλεσμα τη 
μεγάλη αύξηση της παροχής και στερεοπαροχής των ρεμάτων της περιοχής.  

17. Την με αρ.Α887/22-07-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 
9ΡΨ946ΝΠΙΘ-ΣΥ1) με την οποία παρατάθηκε η κήρυξη του Δήμου Μεγαρέων σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

18. Τις καταστροφικές πυρκαγιές του Μαΐου  2021, οι οποίες έκαψαν περιοχή, καλυπτόμενη 
από δασική κυρίως βλάστηση, που ανέρχεται σε 68.000 στρέμματα με αποτέλεσμα τη 
μεγάλη αύξηση της παροχής και στερεοπαροχής των ρεμάτων της περιοχής.  
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19. Η πυρκαγιά κατέκαψε μεγάλο μέρος της λεκάνης μεγάλων ρεμάτων της περιοχής, (Μεγάλο 
Ρέμα, Ρ. Μαυρατζά,) τα οποία διατρέχουν κατοικημένες περιοχές, ενώ έχουν παρουσιάσει 
στο παρελθόν πλημμυρικά φαινόμενα. 

20. Τις χρονοβόρες διαδικασίες για την μελέτη και έγκριση μελετών, καθώς και την πιθανή 
συχνή επανάληψη ακραίων φαινομένων βροχοπτώσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής, που 
ενδέχεται να επιφέρουν σοβαρές καταστροφές, καθώς και κίνδυνο ανθρώπινης ζωής.  

21. Τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για το Υδατικό Διαμέρισμα 
Αττικής (ΦΕΚ 2693 Β/06.07.2018). 

22. Την εξαιτίας των ανωτέρω ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
συνθήκες όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τις πυρκαγιές του Μαΐου  στην ευρύτερη 
περιοχή των Γερανείων Ορέων, οι οποίες διαμορφώνουν ένα κρίσιμο τοπίο σχετικά με τον 
πλημμυρικό κίνδυνο στην περιοχή. Η αύξηση των παροχών των ρεμάτων σε συνδυασμό με 
την μεγάλη στερεοπαροχή που αναμένεται με την πρώτη έκπλυση μετά από πυρκαγιά, θα 
οδηγήσει σε λασποροή η οποία όντας ιδιαίτερο φυσικό φαινόμενο προκαλεί τεράστιες 
επιπτώσεις. Πρόκειται για μελέτη απολύτως αναγκαία, που θα συμβάλλει σημαντικά στον 
εξορθολογισμένο σχεδιασμό και την υλοποίηση  έργων για την ελαχιστοποίηση της 
πλημμυρικής διακινδύνευσης και των επιπτώσεων των πυρκαγιών, καθώς και προστασίας 
των κατάντη περιοχών των ρεμάτων που επηρεάζονται από την πυρκαγιά. Ως εκ τούτου, 
η μελέτη αποτελεί άφευκτη ανάγκη και η ωφέλειά της προφανής ώστε να 
αποφευχθούν περεταίρω αναπότρεπτοι κίνδυνοι. 

23. Η μελέτη αφορά σε έργα άμεσης αντιπλημμυρικής προστασίας μικρής κλίμακας, που 
μπορούν να υλοποιηθούν σε άμεσο χρονικό ορίζοντα, καθώς δεν υπόκεινται στη διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης (αρ. 150 ν. 4819/2021). Το αντικείμενο της Μελέτης 
περιλαμβάνει τον σχεδιασμό δικτύου διάταξης έργων ελαχιστοποίησης πλημμυρικής 
διακινδύνευσης (φραγμάτων ανάσχεσης) στα ρέματα της καμένης έκτασης της ευρύτερης 
περιοχής των Γερανείων Ορέων. Κύριος ρόλος τους η συγκράτηση στερεοπαροχής και 
φερτών καθώς και υπό προϋποθέσεις, περιορισμό και συγκράτηση της διερχόμενης 
παροχής. Τα φράγματα αυτά πρέπει να υπολογιστούν ως ενιαίο μοντέλο υδραυλικά ανά 
λεκάνη απορροής, να επιμεριστούν οι κοίτες και οι αναλογούσες υπολεκάνες απορροής  

24. Το γεγονός ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 
θεωρεί ότι δεν θα υπήρχε ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις στην περιοχή αν δεν είχαν 
προηγηθεί οι πυρκαγιές του Μαΐου 2021 και συνεπώς η κατεπείγουσα ανάγκη δεν 
απορρέει σε καμία περίπτωση από υπαιτιότητά της. 

25. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τα παρακάτω αντικείμενα μελετών: 
➢ Υδραυλικές Μελέτες (κατηγορία 13),  
➢ ΤοπογραφικέςΜελέτες(κατηγορία 16),  
➢ Δασοτεχνικές Μελέτες (κατηγορία 24), 
➢ Περιβαλλοντικές Μελέτες (κατηγορία 27) και 
➢ Γεωλογικές Μελέτες ((κατηγορία 20) 

26. Σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 του ν.4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» αναφέρεται ότι «2. Η διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες 
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω 
περιπτώσεις: ….γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή 
η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για 
την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν 
από δική τους ευθύνη.» 

27. Σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016 «Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», όπως τροποποιήθηκε με 
το ν. 4782/2021 και ισχύει, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στους όρους της πρόσκλησης, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να 
γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 
γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο το οποίο συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή και 
εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση 
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της σύμβασης. Ειδικότερα στην περίπτωση όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα 
σύμφωνα με την παρ. 2.γ του άρθρου 32 του ν.4412/2016, ως γνωμοδοτικό όργανο μπορεί 
να ορίζεται και η αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής.Την διαδικασία κλήρωσης για 
τη συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, που 
ολοκληρώθηκε με το από 03-08-2022 Πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης. 

28. Για την υπόψη σύμβαση θα γίνει ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. 

29. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 244998/21-7-2022, έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής 
Αττικής, με θέμα: «Προέγκριση τευχών Δημοπράτησης για μελέτες δασοτεχνικών έργων 
ορεινής υδρονομίας στην περιοχή των Γερανείων Ορέων». 

 
 
Και επειδή: 

1. Για την άμεση δημοπράτηση και κατασκευή του έργου, απαιτείται η ολοκλήρωση του 
μελετητικού αντικειμένου, για την ελαχιστοποίηση του πλημμυρικού κινδύνου και 
προστασίας της ευρύτερης περιοχής των Γερανείων Ορέων. 
Ειδικότερα απαιτείται: 

• Υδραυλική Μελέτη μικρών φραγμάτων και υδρολογική μελέτη με βάση τα 
εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για το Υδατικό Διαμέρισμα 
Αττικής. Η υδραυλική μελέτη θα εκπονηθεί σε στάδιο προκαταρκτικής και οριστικής 
μελέτης. 

Για την σύνταξη της ως άνω Υδραυλικής Μελέτης, θα απαιτηθούν οι κάτωθι 
υποστηρικτικές μελέτες: 

• Δασοτεχνική Μελέτη 

• Τοπογραφική Μελέτη 

• Γεωλογική Μελέτη  

• Περιβαλλοντική Μελέτη 
Στο αντικείμενο της σύμβασης, θα συμπεριλαμβάνεται και η σύνταξη των Τευχών 
Δημοπράτησης και Τευχών ΣΑΥ-ΦΑΥ για την κατασκευή των μελετώμενων έργων. 
Σε ότι αφορά το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης του έργουλόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα 
σύνταξης αυτής, προτείνεται εξαιρετικά συνετμημένο προδιαγράφοντας την ολοκλήρωση 
της  μελέτης (μαζί με τις εγκρίσεις) σε συνολικό χρόνο έξι (6) μηνών, έναντι του 
υπερδιπλάσιου χρόνου που τυπικά θα απαιτούταν. 

2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής προκειμένου να 
αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που προκλήθηκαν, καθώς και το φόρτο που έχει ανακύψει για 
την Υπηρεσία για έργα και μελέτες με κατεπείγοντα χαρακτήρα από τις πρόσφατες μεγάλες 
πυρκαγιές στην περιοχή ευθύνης της, θα χρειαστεί άμεσα Ανάδοχο Μελετητή. 

3. Ο ανάδοχος σύμφωνα με τον Φάκελο του έργου θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τα 
παρακάτω αντικείμενα μελετών: 

➢ Υδραυλικά Έργα (κατηγορία 13), τάξη πτυχίου Δ΄ και άνω 
➢ Δασοτεχνικά Έργα (κατηγορία 24), τάξη πτυχίου Β΄ και άνω 
➢ Τοπογραφικά (κατηγορία 16), τάξη πτυχίου Γ΄ και άνω 
➢ Γεωλογικά (κατηγορία 20), τάξη πτυχίου Α΄ και άνω 
➢ Περιβαλλοντικά (κατηγορία 27), τάξη πτυχίου Α΄ και άνω 

4. Ειδικότερα, ως προς την εφαρμογή του άρθρου 32 περ. 2 υποπερ. γ΄ του ν. 4412/2016 και 
μάλιστα για την εξαίρεση του κατεπείγοντος, η εφαρμογή της τελευταίας εξαρτάται από τη 
συνδρομή πέντε σωρευτικών προϋποθέσεων.  
(α) Συγκεκριμένα, προϋποθέτει: 

i. την ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης που δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που 
επιτάσσουν άλλες διαδικασίες, 

ii. την ύπαρξη απρόβλεπτης περίστασης, 
iii. την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της απρόβλεπτης περίστασης και της 

κατεπείγουσας ανάγκης που ανακύπτει, 
 

iv. οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της 
κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική 
τους ευθύνη, και τέλος, 

v. την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο. 
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(β) Ως απρόβλεπτες περιστάσεις νοούνται γεγονότα που υπερβαίνουν κατά πολύ τον 
συνήθη ρου του οικονομικού και κοινωνικού βίου, όπως λ.χ. οι θεομηνίες (πλημμύρες, 
σεισμοί κλπ.), οι οποίες καθιστούν κατεπειγόντως απαραίτητη την παράδοση διαφόρων 
υπηρεσιών στους πληγέντες. 

Όσον αφορά τις ως άνω πέντε (5) προϋποθέσεις συντρέχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση 
διότι : 

i. Ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης που δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που 
επιτάσσουν άλλες διαδικασίες 

• Τα επικαλούμενα απρόβλεπτα γεγονότα είναι οι καταστροφικές πυρκαγιές 
του Μαΐου που κατέκαψαν μεγάλες εκτάσεις καλυπτόμενες από δασική 
βλάστηση που δεν είχαν καεί ποτέ,  στην ευρύτερη περιοχή των Γερανείων 
Ορέων. 

• Την με αρ.Α887/22-07-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας (ΑΔΑ: 9ΡΨ946ΝΠΙΘ-ΣΥ1) με την οποία παρατάθηκε η κήρυξη 
του Δήμου Μεγαρέων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

• Την υπ. αριθμ. 99/27-07-2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΦΧ97Λ7-ΤΡΣ) με την οποία εγκρίθηκε η 2η 
Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων ΄Εργων Περιφέρειας Αττικής, 
Οικονομικού ΄Ετους 2022, στην οποία εντάχθηκε το συγκεκριμένο έργο με 
ΚΑΕ:9379.01.159. 

• Την άμεση ανάγκη για εκπόνηση μελέτης για την μείωση του πλημμυρικού 
κινδύνου  στην περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες όπως αυτές 
διαμορφώθηκαν μετά τις πυρκαγιές του Μαΐου 2021. 

ii. Τα έργα που θα προταθούν από τη μελέτη θα συμβάλλουν στην αντιπλημμυρική 
προστασία της περιοχής. 

iii. Ύπαρξη απρόβλεπτης περίστασης, 
Η κατεπείγουσα ανάγκη προέκυψε από γεγονότα απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα 
Αρχή (μεγάλες πυρκαγιές του Μαΐου2021) και προφανώς δεν απορρέει από ευθύνη 
της Υπηρεσίας αλλά από απρόβλεπτη περίσταση. Η Υπηρεσία δεν μπορούσε εκ 
των προτέρων να προβλέψει την μεγάλης έκτασης πυρκαγιά του 5/2021, αλλά ούτε 
και να προγραμματίσει και να προετοιμάσει μελέτες και έργα τα οποία πριν την 
εκδήλωση των ως άνω φαινομένων, πιθανόν και να μην απαιτούνταν. Το 
προαναφερθέν μεγάλο καταστροφικό φαινόμενο που παρατηρήθηκε την 
προηγούμενη περίοδο, είχε καταστροφικά αποτελέσματα και συνέπειες στην 
περιοχή των Γερανείων Ορέων, αποτελώντας απρόβλεπτο κατά την έννοια του 
νόμου γεγονός. 
Το ως άνω επικαλούμενο αιφνίδιο γεγονός θα πρέπει να εκληφθείως απρόβλεπτη 
περίσταση, μη αναγόμενη στη σφαίρα ευθύνης της Αναθέτουσας Αρχής. 

iv. Ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της απρόβλεπτης περίστασης και της 
κατεπείγουσας ανάγκης που ανακύπτει 
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, η εκπόνηση της 
μελέτης είναι απαραίτητη για την ελαχιστοποίηση του πλημμυρικού κινδύνου  της 
ευρύτερης περιοχής των Γερανείων Ορέων αλλά και των κατάντη πεδινών περιοχών 
του Αλεποχωρίου και των Μεγάρων που διατρέχονται από τα ρέματα Μεγάλο Ρέμα 
(ρ.Ντουράκου) και ρ.Μαυρατζάς αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες 
όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τις πυρκαγιές του 5/2021.  
Στο αντικείμενο της Μελέτης περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός έργων άμεσης 
παρέμβασης ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο πλημμυρικός κίνδυνος στην πληγείσα 
περιοχή. Η μελέτη είναι απαραίτητη, αφού οι διαμορφωθείσες συνθήκες από τον 
Μάιο του 2021, με την μεγάλη αύξηση των παροχών και στερεοπαροχών, καθιστούν 
την ευρύτερη περιοχή άμεσα ευάλωτη σε οποιοδήποτε πλημμυρικό φαινόμενο 
εμφανισθεί. Η μελέτη θα αποτελέσει βασικό εργαλείο διοίκησης τόσο για την 
Αναθέτουσα Αρχή όσο και για τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς (Δασαρχείο, 
Περιφέρεια Αττικής, κ.λπ). 
Εν κατακλείδι, η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης, εξαιτίας και με αφορμή τις 
συνέπειες από τις φυσικές καταστροφές, θα αποτελέσει ‘εργαλείο’ για τις 

ΑΔΑ: ΨΦΖΧ7Λ7-53Ψ



 

 6 

απαιτούμενες δημοπρατήσεις έργων και συνδέεται ευθέως με τα προπεριγραφέντα 
γεγονότα που έλαβαν χαρακτήρα θεομηνίας. 

v. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της 
κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική 
τους ευθύνη 
Λόγω των μεγάλων πυρκαγιών του Μαΐου 2021 ο Δήμος Μεγαρέων εξακολουθεί να 
είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (αρ. Α887/22-07-2022 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 9ΡΨ946ΝΠΙΘ-ΣΥ1). Είναι επιτακτική και 
κατεπείγουσα ανάγκη να ξεκινήσουν άμεσα μελέτες  για άμεσες παρεμβάσεις 
ελαχιστοποίησης πλημμυρικής διακινδύνευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα 
δεδομένα όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από την εκδήλωση των παραπάνω 
αιφνίδιων φαινομένων, τα οποία αποτέλεσαν εξαιρετικά έντονα φαινόμενα και τα 
οποία δεν απορρέουν από την ευθύνη της Υπηρεσίας, ούτε ανάγονται στη σφαίρα 
επιρροής της.  

vi. Ανάθεση της εν λόγω σύμβασης στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο. 
Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 5/2021, η περιοχή που επλήγη χρήζει άμεσης 
επέμβασης μέσω των έργων που θα προταθούν στη συγκεκριμένη μελέτη, καθώς η  
αύξηση των παροχών των ρεμάτων σε συνδυασμό με την μεγάλη στερεοπαροχή 
που αναμένεται με την πρώτη έκπλυση μετά από πυρκαγιά, θα οδηγήσει σε 
λασποροή η οποία όντας ιδιαίτερο φυσικό φαινόμενο προκαλεί τεράστιες 
επιπτώσεις.   
 Όπως αναφέρεται στο αντικείμενο της μελέτης, τα έργα που θα κατασκευαστούν με 
βάση αυτή τη μελέτη, θα αντιμετωπίσουν άμεσα, σαν μια πρώτη παρέμβαση, τα 
πλημμυρικά φαινόμενα που αναμένονται να παρουσιαστούν  με τις πρώτες 
βροχοπτώσεις στην πληγείσα περιοχή. 
Με τα προτεινόμενα έργα (άμεσης αντιπλημμυρικής προστασίας μικρής κλίμακας, 
που μπορούν να υλοποιηθούν σε άμεσο χρονικό ορίζοντα), περιορίζεται η 
μεταφορά φερτών και αποφεύγεται η αστοχία στα υφιστάμενα τεχνικά έργα κατάντη. 
Υπό προϋποθέσεις, επέρχεται περιορισμός και συγκράτηση της διερχόμενης 
παροχής. Τέτοια έργα μικρής κλίμακας είναι αναβαθμοί (μικρά φράγματα). 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, 

ΕΙΣΗΓΟ ΥΜ ΑΣ TΕ  
Την έγκριση : α) για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016 όπως ισχύει, 
β) των τευχών δημοπράτησης του αντικειμένου, 
γ) των όρων και της επισυναπτόμενης πρόσκλησης, για τη μελέτη «Μελέτη 
φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας και συγκράτησης φερτών λεκανών απορροής,  
περιοχής πυρκαγιάς Γεράνεια Όρη - 2021», προεκτιμώμενης αμοιβής 942,392.63 € 
(με Φ.Π.Α.), και  
δ) της συγκρότησης επιτροπής διαπραγμάτευσης,  η οποία μετά από κλήρωση, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αποτελείται από του κάτωθι υπαλλήλους : 

 
Τακτικά μέλη   
1) Βασιλική Σφατίδου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., (ως 

πρόεδρος) 
2) Μαρία Σιτζίμη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., (ως μέλος) 
3) Αχιλλέας Μπουζάνης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., (ως 

μέλος) 
 
Αναπληρωματικά μέλη 
1) Κωνσταντίνος Λάσκος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., (ως 

αναπληρωτής πρόεδρος), 
2) Κωνσταντίνος Τσολιάκος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., 

(αναπληρωματικό μέλος). 
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3) Νικόλαος Τσάδαρης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., 
(αναπληρωματικό μέλος). 

Γραμματέας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης : ορίζεται η κα Μαρία 
Κουτσουρέλου, Διοικητικού – Λογιστικού ΤΕ, με αναπληρώτρια την κα Σταματία 
Μανωλιάδη, Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
Την έγκριση : α) για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016 όπως ισχύει, 
β) των τευχών δημοπράτησης του αντικειμένου, 
γ) των όρων και της επισυναπτόμενης πρόσκλησης, για τη μελέτη «Μελέτη 
φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας και συγκράτησης φερτών λεκανών απορροής,  
περιοχής πυρκαγιάς Γεράνεια Όρη - 2021», προεκτιμώμενης αμοιβής 942,392.63 € 
(με Φ.Π.Α.), και  
δ) της συγκρότησης επιτροπής διαπραγμάτευσης,  η οποία μετά από κλήρωση, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αποτελείται από του κάτωθι υπαλλήλους : 

 
Τακτικά μέλη   
1) Βασιλική Σφατίδου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., (ως 

πρόεδρος) 
2) Μαρία Σιτζίμη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., (ως μέλος) 
3) Αχιλλέας Μπουζάνης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., (ως 

μέλος) 
 
Αναπληρωματικά μέλη 
1) Κωνσταντίνος Λάσκος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., (ως 

αναπληρωτής πρόεδρος), 
2) Κωνσταντίνος Τσολιάκος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., 

(αναπληρωματικό μέλος). 
3) Νικόλαος Τσάδαρης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., 

(αναπληρωματικό μέλος). 
Γραμματέας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης : ορίζεται η κα Μαρία 
Κουτσουρέλου, Διοικητικού – Λογιστικού ΤΕ, με αναπληρώτρια την κα Σταματία 
Μανωλιάδη, Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ. 

 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 

καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «ΚΑΤΑ, διότι παρότι υπάρχει η 
ανάγκη εκπόνησης της εν λόγω Μελέτης για λογαριασμό της Δασικής Υπηρεσίας στην οποία ανήκει 
η αρμοδιότητα, η ακολουθούμενη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
είναι μη νόμιμη, καθώς: α) δεν έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη της ΕΑΔΗΣΥ, η οποία απαιτείται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2. περ. γ υποπερ. δδ του Ν.4013/2011. Ούτε μπορεί να 
θεωρηθεί ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, καθώς η έκδοση της σχετικής γνώμης της ΕΑΔΗΣΥ 
απαιτεί έναν ημερολογιακό μήνα κατά το μέγιστο, όταν -με συνευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής και 
του συμπράττοντος στην Προγραμματική Σύμβαση Υπουργείου- έχει ήδη παρέλθει χρονικό 
διάστημα άνω του έτους από το συμβάν των πυρκαγιών, β) οι λόγοι κατεπείγουσας περίστασης που 
επικαλείται η Αναθέτουσα Αρχή οφείλονται σε δική της ευθύνη καθώς το εύλογο απαιτούμενο 
διάστημα για την δημοπράτηση της Μελέτης είναι, κατά το μέγιστο 3 μήνες από τότε που επισυνέβει 
το γεγονός των πυρκαγιών, ενώ στην προκειμένη περίπτωση έχει παρέλθει διάστημα άνω του έτους. 
Συνεπώς δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 2γ του άρ. 32 του Ν.4412/2016, γ) 
σύμφωνα με την νομολογία του ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (βλ. Απόφαση της 2ας.08.1993, στην 
υπόθεση C-107/92 και ιδίως την σκέψη 9), ακόμη και διάστημα 3 μηνών να είχε παρέλθει από τότε 
που επισυνέβει το γεγονός, θα όφειλε η Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε ανοιχτό διαγωνισμό, έστω 
με συντετμημένες προθεσμίες δημοσιότητας 15 ημερών, που ο Νόμος επιτρέπει, δ) η διάρκεια 
εκπόνησης της Μελέτης είναι 4,5 μήνες, όμως η έγκριση της Μελέτης θα γίνει μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία, εκ των πραγμάτων, διαρκεί 1,5 με 2,5 
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έτη, ποτέ μάλιστα λιγότερο, με βάση όλες ανεξαιρέτως τις Μελέτες της Περιφέρειας Αττικής από το 
2019 και μετά. Επισημαίνουμε επίσης ότι στην Διακήρυξη (σελ. 17) προβλέπεται ο πρωτοφανής 
όρος ότι "η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του 
Συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της Σύμβασης". Ο αδιανόητος και μη 
νόμιμος αυτός όρος προετοιμάζει το έδαφος για την επιμήκυνση του Χρονοδιαγράμματος και στην 
πραγματικότητα αλλάζει το φαινομενικά σύντομο της προθεσμίας ολοκλήρωσης της Μελέτης. Άρα, 
είτε με εφαρμογή του όρου αυτού είτε λόγω της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, είναι βέβαιο ότι η 
Μελέτη θα καθυστερήσει και σε κάθε περίπτωση χάνεται η έννοια της σύντομης προθεσμίας 
ολοκλήρωσης, η οποία τίθεται στην παρούσα φάση μόνο για λόγους εντυπώσεων -και όχι ουσίας. 
Είναι, επιπλέον, ευνόητο ότι η έννοια του κατεπείγοντος οφείλει να συνδέεται με την ολοκλήρωση 
των έργων και όχι με τις Μελέτες, καθώς είναι τα έργα που αποτρέπουν τους κινδύνους -όχι οι 
Μελέτες. Κι εδώ ουδεμία δέσμευση υπάρχει για την δημοπράτηση του έργου, πότε θα γίνει, με ποια 
χρηματοδότηση, από ποιον φορέα. Ενόψει αυτών η έννοια του κατεπείγοντος, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, στερείται περιεχομένου. Θα ετίθετο εντελώς διαφορετικά το ζήτημα εάν επιλεγόταν η 
διαδικασία της Μελέτης -Κατασκευής (αρ. 50, Ν.4412/2016) με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την 
έγκριση των Μελετών, δέσμευση των κύριων γνωμοδοτουσών αρχών για την ταχεία ολοκλήρωση 
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (εδώ, ούτε καν η Δασική Υπηρεσία δεν δεσμεύεται σε κάτι τέτοιο, 
παρότι αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης), καθώς και δεσμευμένη 
χρηματοδότηση, ε) ενώ η διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση οφείλει να 
χρησιμοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, έχουμε φθάσει  στο σημείο στην Περιφέρεια Αττικής να 
χρησιμοποιείται συχνότατα, πράγμα που αντίκειται στην νομιμότητα, στ) με δεδομένη την 
ακολουθούμενη διαδικασία είναι πολύ πιθανό να υπάρξει παραβίαση της Αρχής της 
Οικονομικότητας και σημαντική βλάβη του Δημοσίου Συμφέροντος, καθώς η ύπαρξη κλειστού 
αριθμού προσκεκλημένων οικονομικών φορέων ενδέχεται να επιτρέψει την παραβίαση της 
ανταγωνιστικότητας των προσφορών. Αυτό το ενδεχόμενο μπορεί να αποκλειστεί μόνον αν 
ακολουθηθεί η διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού (ακόμη και με συντετμημένες προθεσμίες). 
Ούτε στέκει το επιχείρημα ότι η διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού είναι εκτεθειμένη σε 
προσφυγές μεταξύ των διαγωνιζομένων, ενώ η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση δεν είναι, καθώς στο βαθμό που οι προσφορές έχουν ανταγωνιστικό 
χαρακτήρα, μπορεί κάλλιστα και στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση να προκύψουν προσφυγές μεταξύ των διαγωνιζομένων». 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος καταψηφίζει την 
ως άνω απόφαση. 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή καταψηφίζει την ως 
άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Η αναγκαιότητα εκπόνησης της μελέτης είναι δεδομένη. 
Είμαστε όμως αντίθετοι με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση γιατί 
πρόκειται για ανάθεση που είναι αποδεδειγμένα κατασπατάληση δημόσιου χρήματος καθώς υπάρχει 
ήδη η εμπειρία από την μελέτη αποκατάστασης των καμένων περιοχών στην Κινέττα, όπου μετά 
από τρία χρόνια δεν έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της περιοχής. Να αποσυρθεί και να 
επαναδημοπρατηθεί με ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό». 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ως άνω 
απόφαση. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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