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Αγία Παρασκευή,  21/11/2017 

Αρ. Πρωτ: Οικ. 225  ρωτ.: 

  
 
Προς 
κ. Παναγιώτη Βραχνό, Πρόεδρο  
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου, 
 
για ενημέρωση όλων των μελών του  
Δημοτικού Συμβουλίου 

Θέμα: Εξέλιξη αντιπλημμυρικών έργων στο Μαρούσι με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής 

Συνημμένα 22 έγγραφα 

 

Αξιότιμες/οι σύμβουλοι, 

Η Περιφέρεια Αττικής αξιολογεί απόλυτα αναγκαίο να σας αποστείλει αναλυτικά στοιχεία για την 
εξέλιξη προτάσεων ή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Αμαρουσίου που έχουν ενταχθεί 
στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής ή έχει ζητηθεί η ένταξη και 
χρηματοδότησή τους. Με βάση τα σημερινά δεδομένα η εικόνα έχει ως ακολούθως: 

Α. Πέρα από τα ενταγμένα και εκτελούμενα έργα ο Δήμος Αμαρουσίου με το υπ’ αριθμ 422048 από 
22.9.2016 έγγραφό του (έγγραφο 1), ζήτησε τη χρηματοδότηση 10 αντιπλημμυρικών έργων, χωρίς 
ωστόσο να προσκομίσει τις απαραίτητες μελέτες και εγκριτικές αποφάσεις για 9 εκ των παραπάνω 
έργων, ζήτημα για το οποίο ενημερώθηκε με το υπ’ αριθμ 176846 από 8.11.2016, έγγραφο της 
Περιφέρειας Αττικής (έγγραφο 2). 

Έκτοτε, ο Δήμος Αμαρουσίου διαβίβασε φακέλους μόνο για 4 έργα στις περιοχές: 

 Νέο τέρμα Αμαρουσίου με το υπ’ αριθμ 2255/18.01.2017 έγγραφο, (έγγραφο 3) 
 Κέντρο Αμαρουσίου με το υπ’ αριθμ 2248/18.01.2017 έγγραφο (έγγραφο 4) 
 Άγιος Νικόλαος με το υπ’ αριθμ 3137/24.01.2017 έγγραφο (έγγραφο 5) 
 Αγία Φιλοθέη με το υπ’ αριθμ 12414/23.03.2017 έγγραφο (έγγραφο 6) 

Από τα παραπάνω στην πορεία διαβίβασε φακέλους με τροποποιημένες μελέτες για της περιοχές: 

 Κέντρο Αμαρουσίου με το υπ’ αριθμ 16336/12.04.2017 έγγραφο (έγγραφο 7) 
 Νέο τέρμα Αμαρουσίου με το υπ’ αριθμ 16338/12.04.2017 έγγραφο (έγγραφο 8) 

Για τα υπόλοιπα 5 έργα που αποτυπώνονται στο προαναφερθέν έγγραφο 1, ουδεμία μελέτη 
απεστάλη στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής! 

Β. Ως προς το έργο διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς (10ο έργο), η Περιφέρεια Αττικής απέστειλε 
στον δήμο σωρεία παρατηρήσεων επί της υποβληθείσας μελέτης, με το υπ’ αριθμ 152935 από 
06.02.2017 (έγγραφο 9).  

Οι σημαντικότερες παρατηρήσεις, συνοψίζονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο 10, από όπου γίνεται 
σαφές ότι για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την κατασκευή του έργου διευθέτησης ή και 
οποιαδήποτε άλλη επέμβαση στο ρέμα Σαπφούς, είναι απαραίτητο καταρχήν ο Δήμος να προβεί σε 
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να διορθώσει, συμπληρώσει και εγκρίνει την οριστική 
μελέτη των έργων διευθέτησης που έχει υποβάλει και να προβεί στην αντίστοιχη ανασύνταξη– 
τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 



 

 

Τα γεωτεχνικά, πρωτίστως, προβλήματα που εντόπισε η Περιφέρεια αναγνωρίζονται και από τον 
Δήμο, όπως προκύπτει από τα υπ’ αριθμ 19179/05.05.2017 (έγγραφο 11) και 27345/16.6.2017  
(έγγραφο 12) έγγραφά του, με τα οποία ζητάει από τον μελετητή να δοθούν λύσεις για την υποβολή 
της οριστικής μελέτης.  

Ευελπιστούμε ότι σύντομα η δημοτική αρχή θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου 
να δημοπρατηθεί το κρίσιμο αυτό έργο για χιλιάδες κατοίκους από το Σισμανόγλειο μέχρι τον ΟΤΕ. 

Σχετικά με το ετοιμόρροπο κτίσμα στο ρέμα Σαπφούς που κατεδαφίστηκε από το Δήμο μόλις το 
περασμένο Σάββατο, 18/11/2017 ενώ το γνώριζε επί χρόνια, τούτο κατέστη εφικτό μετά από  
πρωτοβουλία της Περιφέρειας (έγγραφα 13 και 14). 

Γ. Ως προς τα εκτελούμενα έργα, σημειώνουμε τα ακόλουθα: 

Για το έργο απορροής ομβρίων υδάτων στο Στούντιο Α, όπως προκύπτει από το επισυναπτόμενο 
ενημερωτικό σημείωμα (έγγραφο 15) ο Δήμος Αμαρουσίου, αντίθετα με ότι συμβαίνει σε άλλους 
δήμους, αποδέχεται εξαιρετικά εύκολα τις διακοπές (έγγραφα 16 και 17), με κερδισμένο τον ανάδοχο 
και χαμένο το έργο. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο 9ος λογαριασμός του έργου υποβλήθηκε στην 
Περιφέρεια στις 23/8/2017 χωρίς τιμολόγιο, το οποίο τελικώς υποβλήθηκε ένα μήνα μετά, στις 
20/9/2017, δηλαδή λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η τυπική προθεσμία εξόφλησης στις 26/09/2017.  

Για το έργο δίκτυο αγωγών ομβρίων στο Ψαλίδι, όπως προκύπτει από το επισυναπτόμενο 
ενημερωτικό σημείωμα (έγγραφο 18) ο Δήμος Αμαρουσίου που δεν είχε ασφαλιστική ενημερότητα 
έκανε δεκτή αρχικά τη διακοπή των εργασιών, στις 14/12/2015, στη συνέχεια τη διάλυση της 
σύμβασης, αργότερα τη ματαίωση της διάλυσης, την επανέναρξη των εργασιών,  και την παράταση 
της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 13/12/2017, όπως προκύπτουν από τις επισυναπτόμενες 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (έγγραφα 19 και 20). 

Για το έργο, δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Νέας Λέσβου και την παράτασή του, στην 
απόφαση 475/24.10.2017 του Δημοτικού Συμβουλίου (έγγραφο 21), καταγράφεται ότι ο ανάδοχος 
έχει υποβάλλει Ειδική Δήλωση Διακοπής καθώς δεν έχουν πληρωθεί ο 5ος λογαριασμός από τις 
πιστώσεις της Περιφέρειας και ο 6ος από τις πιστώσεις του Δήμου. Ωστόσο, με ημερομηνία 
26/10/2017, δύο μόλις μέρες μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δημοσιεύεται στη 
Διαύγεια του Δήμου η εξόφληση του 5ου λογαριασμού από τις πιστώσεις της Περιφέρειας (έγγραφο 
22).  

Σημειώνεται ότι από τον Ιούνιο του 2017 έχει δημοπρατηθεί από τον Δήμο με χρηματοδότηση της 
Περιφέρειας ένα ακόμη αντιπλημμυρικό έργο στο Πολύδροσο, ενώ παρότι έχει υπογραφεί από τον 
Μάιο του 2017 η προγραμματική σύμβαση για την περιοχή του Αγίου Θωμά η δημοπράτησή του 
έργου δεν έχει γίνει ακόμα από τον Δήμο Αμαρουσίου. 

Δ. Όλα τα παραπάνω που θέτουμε στην κρίση σας, καταδεικνύουν ότι οι καθυστερήσεις που 
προκαλούνται, είτε εξαιτίας ελλιπέστατων μελετών, είτε τεχνηέντως, τόσο για την ένταξη, όσο και για 
την χρηματοδότηση αντιπλημμυρικών έργων στο Μαρούσι δεν οφείλονται στην Περιφέρεια Αττικής. 

Καταδεικνύουν, επίσης, ότι η Περιφέρεια δεν μπορεί να υποκαταστήσει το Δήμο και τη διοίκησή του, 
η οποία με μοναδική εξαίρεση το έργο στο ρέμα Σαπφούς, δυστυχώς αρνείται, αν δεν αδιαφορεί, στις 
οχλήσεις μας για στενότερη συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών προκειμένου να ξεπερνούνται 
γρήγορα ζητήματα και προβλήματα που ανακύπτουν. 

Με εκτίμηση 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Αθηνών 

 

Γιώργος Καραμέρος 


