ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ιεράρχηση

Αναγκών

Προτεραιοποίηση

και
Έργων

Αντιπλημμυρικής Προστασίας στην
Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με
την

Επιλεξιμότητα

της

Προγραμματικής Περιόδου

1η Αναθεώρηση

Σεπτέμβριος 2017

Νέας

Ιεράρχηση Αναγκών και Προτεραιοποίηση
Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στην Περιφέρεια Αττικής

1

η

Αναθεώρηση, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο της

επικαιροποίησης του Καταλόγου

(Λίστας) Έργων Α΄ Προτεραιότητας με στόχο την Αντιπλημμυρική προστασία των
περιοχών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής. Η παρούσα αναθεώρηση προκύπτει
λόγο: της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από την σύνταξη της αρχικής
έκθεσης (Νοέμβριος 2015) και της ανάγκης επικαιροποίησης του καταλόγου, βάσει νέων
στοιχείων και δεδομένων που τέθηκαν υπόψη των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (ΕΥΔΕΠ,
Τεχνικές Υπηρεσίες Περιφέρειας). Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αυτής της 1 ης
Αναθεώρησης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας με τους Διευθυντές Τεχν.
Υπηρεσιών της Περιφέρειας, προκειμένου να επιβεβαιωθούν και οριστικοποιηθούν οι
αλλαγές που πρόκειται να γίνουν.
Η μεθοδολογία κατάρτισης της λίστας, παραμένει η ίδια όπως περιγράφεται αναλυτικά
στο τεύχος «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ Αττικής για την Ιεράρχηση Αναγκών
και Προτεραιοποίηση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στην Περιφέρεια Αττικής
Σύμφωνα με την Επιλεξιμότητα

της Νέας Προγραμματικής Περιόδου» - Τεχνική

Έκθεση , Νοέμβριος 2015.
Όπως προαναφέρθηκε μετά την πάροδο δύο ετών από την κατάρτιση της αρχικής λίστας,
κρίνεται σκόπιμο στην παρούσα φάση να αναθεωρηθεί εκ νέου η υφιστάμενη λίστα. Η
ανάγκη αυτή υπαγορεύεται από την διαρκή παρακολούθηση της προόδου εξέλιξης των
έργων Α’ Προτεραιότητας οπότε αναδεικνύονται σε αρκετές περιπτώσεις, δυσχέρειες
που εμποδίζουν την δημοπράτηση και ολοκλήρωση τους ενώ σε άλλες περιπτώσεις η
ωρίμανση των έργων επιτυγχάνεται ταχύτερα από το προσδοκώμενο και επιβάλλεται η
πρόταξη τους.
Αναλυτικότερα, στην αναθεωρημένη λίστα έργων Α’ Προτεραιότητας προωθούνται
τέσσερα νέα έργα εκ των οποίων τα τρία έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί ενώ το τέταρτο
είναι σε μεγάλο βαθμό ώριμο προς δημοπράτηση και συγκεριμένα :
-

«Ολοκλήρωση Μελέτης Προστασίας Δήμου Νέας Σμύρνης» ΠΥ μελέτης
2.032.520,33€ .Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί και το οικονομικό αντικείμενο της
σύμβασης ανέρχεται στις 811.343,35€.

-

«Αντιπλημμυρικά Έργα στην Δ.Κ. Καματερού- Περιοχή Κέντρου και
Τμήμα της Γειτονιάς 3-4»

ΠΥ μελέτης 4.685.483,87€ . Το έργο

Συμβασιοποιήθηκε στο 1.503.920,00€.
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«Αποχέτευση Οβριών Ανατολικού Τμήματος Οικισμού Ωρωπού του
Δήμου Ωρωπού» ΠΥ μελέτης 1.981.962,75€ . Το έργο Συμβασιοποιήθηκε στις
682.112,14€.

-

«Επέκταση Δικτύου Οβρίων Υδάτων στην Περιοχή "Πευκάκια" στον
Δήμο Αγ. Παρασκευής» ΠΥ μελέτης 1.969.253,22€. Το έργο διαθέτει
ολοκληρωμένη μελέτη από την «Αττική Οδό ΑΕ» και απομένει η σύνταξη Τευχών
Δημοπράτησης. Δεδομένου ότι δεν αναμένονται περαιτέρω δυσχέρειες σε θέματα
αδειοδοτήσεων καθώς και του γεγονότος ότι αφορά σε δευτερεύον δίκτυο που
διατρέχει περιοχές εντός σχεδίου πόλεως με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και
συνδέεται με υφιστάμενους αποδέκτες, το έργο θεωρείται σε μεγάλο βαθμό
ώριμο και ικανοποιεί τα κριτήρια ένταξης στην λίστα των έργων Α’
Προτεραιότητας.

Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν τρία έργα τα οποία, παρόλο που διαθέτουν μεγάλο βαθμό
ωριμότητας η εξέλιξη τους ανασχέθηκε από τα κατά περίπτωση εμπόδια οπότε κρίθηκε
σκόπιμο να αφαιρεθούν από τη λίστα μέχρις ότου προκύψουν νέα στοιχεία τεκμηρίωσης.
-

«Αντιπλημμυρικά

Έργα

Περιοχής

Πολύδροσου.»

Εκτιμώμενου ΠΥ

1.920.000,92€ το έργο αυτό δημοπρατήθηκε από τον Δήμο Αμαρουσίου και
συνεπώς δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής και δεν μπορεί
να ενταχθεί στο ΠΕΠ καθώς μοναδικός δικαιούχος της σχετικής πρόσκλησης
είναι η Περιφέρεια Αττικής.
-

«Κατασκευή
Περιοχές

Αντιπλημμυρικού

Έργου

Γήπεδο-Βαρύκο-Γυαλού

ΔΕ

Απορροής
Σπάτων»

Όμβριων

στις

Εκτιμώμενου ΠΥ

5.500.000,00€. Το έργο αυτό παρόλο που είναι μεγάλης σημασίας καθώς
περιλαμβάνει περιοχές υψηλού κινδύνου πλημμύρας πρέπει ωστόσο να τεθεί σε
καθεστώς αναμονής, καθώς το ρυμοτομικό σχέδιο των οδών από τις οποίες
διέρχονται τα υπό δημοπράτηση δίκτυα δεν έχει ακόμη εγκριθεί.
-

«Κατασκευή Αντιπλημμυρικού Έργου στην Λ. Σταμάτας των Δ.Κ.
Σταμάτας και Δροσιάς». Εκτιμώμενου ΠΥ 3.700.000,00€. Το έργο αυτό
πρέπει ομοίως να τεθεί σε καθεστώς αναμονής, καθώς απαιτείται η δρομολόγηση
της διαδικασίας απαλλοτριώσεων που θα εξασφαλίσει την σύνδεση του δικτύου
με τον τελικό του αποδέκτη.
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Στη συνέχεια παρατίθεται η αναθεωρημένη λίστα των είκοσι οκτώ (28) έργων που
επιλέχθηκαν ως Α’ Προτεραιότητας μέσα από το σύνολο των καταγεγραμμένων έργων
και μελετών που πληρούσαν τις βασικές προϋποθέσεις ένταξης και προτάθηκαν από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
Υπενθυμίζεται ότι ως έργα Α’ Προτεραιότητας για την προγραμματική περίοδο 20142020, χαρακτηρίζονται αυτοδικαίως και τα έργα «γέφυρες» της προηγούμενης περιόδου
(ΕΣΠΑ 2007-2013) (phasing) τα όποια Δημοπρατήθηκαν και ξεκίνησαν να εκτελούνται
αλλά δεν ολοκληρώθηκαν, καθώς και τα «μεταφερόμενα» έργα της προηγούμενης
περιόδου, όπως αναλυτικά καταγράφονται ακολούθως:
Έργα Phasing του Άξονα Προτεραιότητας 5:
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ. Β' ΦΑΣΗ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Χ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
ΈΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998/ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ
ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Σ2 ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μεταφερόμενα Έργα του Άξονα Προτεραιότητας 5:
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Β
ΦΑΣΗ

Για τη Μονάδα Α’

Εγκρίνεται

Άγγελος Σπηλιώτης

Δημήτριος Δρόσης
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