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                                                                        Αθήνα, 24  Σεπτεμβρίου   2021  

Αριθ.Πρωτ. 1426 

Προς  

Τον Περιφερειάρχη  Αττικής, κ. Γεώργιο Πατούλη   

 

Κοινοποίηση: 

-Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μαυρουδή Βορίδη  

-Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα  

-Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Στυλιανό Πέτσα  

 

Θέμα:  Έργα  για τη ρύθμιση των πλημμυρικών ροών σε περιοχές της 

Περιφέρειας Αττικής  

 

Κύριε  Περιφερειάρχη, 

           Με την προσφάτως δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 170 Α/2021  διάταξη του 

άρθρου 136  Ν. 4831/2021  λαμβάνονται μέτρα επιτάχυνσης έργων και 

μελετών για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των πλημμυρικών ροών σε περιοχές 

της Περιφέρειάς σας. 

          Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των 

αντιπλημμυρικών έργων  για τη θωράκιση των πληγεισών περιοχών πριν την 

εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων κατά τους χειμερινούς μήνες,           

οφείλουμε   να ζητήσουμε το αυτονόητο: 

          Οι εξαιρετικές διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την ανάθεση των 

υπόψιν έργων θα πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη διαφάνεια και την 

αξιοκρατία. Τα κριτήρια  που θα τεθούν για την επιλογή των Αναδόχων θα 

πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των έργων ώστε ικανές 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τις συμβάσεις  σύμφωνα με 

τους κανόνες της  επιστήμης  προς όφελος του  δημοσίου συμφέροντος.  

Επιπλέον  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ένωσή μας είναι στη 

διάθεσή σας για παροχή οιασδήποτε συνδρομής,  δεδομένου ότι διαθέτει 

μεγάλη σχετική εμπειρία από το παρελθόν, καθώς το 2007,  την επαύριον των 

πυρκαγιών εκείνης της περιόδου,  ο Υπουργός κ. Σουφλιάς είχε επιφορτίσει  

την ΠΕΔΜΕΔΕ με   την διαδικασία ανάθεσης  σε Εταιρείες, μέλη της επιλογής 

της, για  την εκτέλεση μέρους των αντιπλημμυρικών έργων της Πάρνηθας. Η 

διαδικασία  ήταν άμεση, διαφανής και όλα τα έργα ολοκληρώθηκαν 
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ταχύτατα, εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τον περιορισμένο προϋπολογισμό 

που είχε αποφασίσει το Υπουργείο. 

Κύριε  Περιφερειάρχη, 

Η Ένωσή μας θα παρακολουθεί με άγρυπνο μάτι τις διαδικασίες 

ανάθεσης έργων  ανόρθωσης της ανείπωτης καταστροφής του περιβάλλοντος , 

θεωρώντας βέβαιο ότι θα τηρηθούν οι αρχές που διέπουν τις δημόσιες 

συμβάσεις καθώς και  η διαφάνεια, η αξιοκρατία και η αποτελεσματικότητα.  

                                                Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                                                        

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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