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ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ & ΑΓΡ/ΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ   
Γ/ΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ & ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΓΑΩΝ   
Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ   
Σαρ. Γ/λζε : ίλα 24 ΠΡΟ: ΓΑΑΡΥΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 

Αξάηνπ 39       201 31  Κφξηλζνο 
 
 

Σαρ. Κψδηθαο : 201 31 
Πιεξνθνξίεο :   Μ. αιακφο  
Σει.  27410-23843  
e-mail : ddkor@5070.syzefxis.gov.gr 

 ΚΟΙΝ: Όπσο ν Π.Κ. 

ΘΔΜΑ : Έγθξηζε πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία  δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε 

δεκνζίεπζε (άξζξν 32 παξ. 2γ ηνπ Ν.4412/2016) γηα ηελ αλάζεζε κεηαμχ 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα  ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ: «Αληηδηαβξσηηθά & αληηπιεκκπξηθά έξγα θακέλσλ εθηάζεσλ δαζηθνχ 

ραξαθηήξα ζηελ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ ρηλνπ ηεο Σ.Κ. Πηζζίσλ ηνπ δήκνπ 

Λνπηξαθίνπ -Πεξαρψξαο – Αγίσλ Θενδψξσλ Π.Δ. Κνξηλζίαο απφ ηελ ππξθαγηά 

ηεο 19εο Μαΐνπ 2021». 

                                                
Α  Π  Ο  Φ  Α    Η 

O Γ/ντης Γασών Περιυερειακής Δνότητας Κορινθίας  
 
    Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87/7-6-2010 η.Α΄)  «Νέα  αξρηηεθηνληθή  ηεο  
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 139/2010 (Φ.Δ.Κ. 232/27-12-2010 η.Α΄) «Οξγαληζκφο  ηεο  
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 40/29-12-2010 (Φ.Δ.Κ. 247/Α΄/31-12-2010)  Πξάμεο  ηνπ  
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ πεξί παχζεο εθ ηνπ λφκνπ ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ 
Πεξηθεξεηψλ  θαη  δηνξηζκνχ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηνπ 
Κξάηνπο. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 θαη 28
Α
 ηνπ Ν.4325/2015 (ΦΔΚ 47/Α΄/2015) 

"Δθδεκνθξαηηζκφο ηεο Γηνίθεζεο - Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή 
Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο", αλαθνξηθά κε ην δηνξηζκφ 
πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

5. Σελ αξηζ. 15870/15.5.2017 (ΦΔΚ 250/Τ.Ο.Γ.Γ./2017) απφθαζε Τπ. Δζσηεξηθψλ, πεξί 
δηνξηζκνχ πληνληζηή ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο 
& Ηνλίνπ 

6. Σελ αξηζκ. 141194/23-6-2017 (ΦΔΚ 2262/Β’/4-7-2017) απφθαζε ηνπ πληνληζηή 
Απνθεληξσκέλεο Γ/ζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδαο & Ηνλίνπ  – άξζξν 3 «Πεξί 

κεηαβίβαζεο δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο ζηνπο Γηεπζπληέο Γαζψλ ησλ Ννκψλ». 

7. Σνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ/147/Α΄) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), άξζξν 32 παξ. 
2γ θαη άξζξν 32Α. 

8. Σνπ Ν.Γ/ηνο 86/69 “Γαζηθνχ Κψδηθνο” θαη ηνπ Ν. 998/1979 “Πεξί πξνζηαζίαο δαζψλ 
θ.ι.π.” σο ηζρχνπλ. 
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9. Σνπ Π.Γ/ηνο 437/1981 “Πεξί κειέηεο θαη εθηειέζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ” θαη ηνπ 
Π.Γ. 146/1988 “Πεξί Οξγάλσλ πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ ζε ζέκαηα έξγσλ 
πνπ εθηεινχληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο”. 

10. Σελ ππ` αξηζκ. 100724/2551π.ε./24-2-1993 Γ/γε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο 
«Αξκνδηφηεηεο εθηεινχλησλ δαζνηερληθά έξγα». 

11. Σελ ππ` αξηζκ. 107016/23-6-2021 απφθαζε ηεο Γ/λζεο πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο 
Γαζψλ Α.Γ.Π.Γ.Δ.Η. «Θεψξεζε θαη έγθξηζε ηεο κειέηεο “Αληηδηαβξσηηθά & 
αληηπιεκκπξηθά έξγα θακέλσλ εθηάζεσλ δαζηθνχ ραξαθηήξα ζηελ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ 
ρηλνπ ηεο Σ.Κ. Πηζζίσλ ηνπ δήκνπ Λνπηξαθίνπ -Πεξαρψξαο – Αγίσλ Θενδψξσλ Π.Δ. 
Κνξηλζίαο απφ ηελ ππξθαγηά ηεο 19εο Μαΐνπ 2021”» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
1.848.749,28 (€) επξψ   ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ Φ.Π.Α.». 

12. Σελ ππ` αξηζκ. 4437/26-05-2021 (ΑΓΑ: 9ΝΕ046ΜΣΛΒ-ΓΒ9) απφθαζε ηνπ Γελ. Γξακκ. 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κε ηελ νπνία θεξχρζεθε ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ε 

πεξηνρή ηεο Σ.Κ. Πηζζίσλ, γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

θαηαζηξνθηθή δαζηθή ππξθαγηά πνπ εθδειψζεθε ζηελ πεξηνρή. 

13. Σελ ππ` αξηζκ. 99046/10.09.2021 (ΑΓΑ: 9ΖΥΥ46ΜΣΛΡ-ΞΖ2) απφθαζε ηνπ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, κε ηελ νπνία εληάρζεθε ε πξφηαζε 

ηεο Πεξηθέξεηαο Πει/λήζνπ, ε νπνία ζπκπεξηιάκβαλε θαη ην παξφλ έξγν, ζην 

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) 2021, ζηε  ΑΔΠ 826 θσδηθφο έξγνπ 

2021ΔΠ82600001, ε νπνία ππέρεη θαη ζέζε αλάιεςεο πίζησζεο. (άξζξν 5 Π.Γ. 

80/2016, ΦΔΚ 145/Α/5-8-2016). 

14. Σελ ππ` αξηζκ. 317062/1-10-2021 (ΑΓΑ:ΦΣ5Γ7Λ1-6Μ3) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 

Πεινπνλλήζνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηάζεζε πίζησζεο 1.848749,28 €, ζην 

Γαζαξρείν Κνξίλζνπ, γηα ηελ εξγνιαβία ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ.  

15. Σν γεγνλφο φηη γηα ηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ πξφθιεζεο θαηαζηξνθηθψλ πιεκκπξψλ,  

απαηηείηαη άκεζα ε θαηαζθεπή αληηδηαβξσηηθψλ θαη αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ 

(θνξκνδέκαηα) ζε κεγάιν ηκήκα ηεο θακέλεο πεξηνρήο θαη  μπινθξάγκαηα ζηηο θνίηεο 

ησλ ξεκάησλ ηεο έθηαζεο.   Γηα ην ιφγν  απηφ  θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε αλάζεζε 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηε  δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε 

δεκνζίεπζε, ζχκθσλα κε ην εδάθην 3 ηεο παξ. 2γ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016, 

ιφγσ ηεο επείγνπζαο αλάγθεο θαηαζθεπήο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ πξηλ ηελ έλαξμε 

ησλ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ. Ζ  αλάγθε απηή  πξνέθπςε απφ ην απξφβιεπην γεγνλφο 

ηεο θαηαζηξνθηθήο ππξθαγηάο 19.05.2021, ε νπνία  θαηέζηξεςε νινζρεξψο ηελ δαζηθή 

βιάζηεζε θαη δεκηνχξγεζε ηνλ θίλδπλν άκεζεο πιεκκχξαο θαη θαηαζηξνθήο ηεο 

ππνθείκελεο παξαιηαθήο δψλεο, θάηη γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ην Γαζαξρείν 

Κνξίλζνπ, αιιά ήηαλ απνηέιεζκα θπζηθήο θαη απξφβιεπηεο θαηαζηξνθήο, έλεθα ηεο 

νπνίαο ε επξχηεξε πεξηνρή θεξχρηεθε ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο βάζεη ηεο (13) 

ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο ηζρχεη γηα έμη (6) κήλεο κεηά ηελ θαηαζηξνθή, κε ιήμε ηελ 22-11-2021, 

δπλακέλεο λα παξαηαζεί (έρεη ήδε ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα απφ ηνλ Γήκν Λνπηξαθίνπ 

- Πεξαρψξαο - Αγίσλ Θενδψξσλ). 

16. Σν ππ` αξηζκ. 184385/15-10-2021 έγγξαθν ηνπ Γαζαξρείνπ Κνξίλζνπ, κε ην νπνίν 
αηηείηαη ηελ έγθξηζε πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε 

δεκνζίεπζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ. 2γ ηνπ Ν.4412/2016, γηα ην ελ ζέκαηη έξγν. 
17. Σελ ππ` αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΓΔΤ/97750/3645/21-10-2021 (ΑΓΑ:Φ8ΘΓ4653Π8-9Φ2) 

απφθαζε ΤΠΔΝ, κε ηελ νπνία νξίζηεθε ε εηαηξία «Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ.» 
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Αλάδνρνο Απνθαηάζηαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ 
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν.998/79, σο ηζρχεη.   

18. Σν γεγνλφο φηη κέρξη ζήκεξα, ζχκθσλα κε ηελ πξνθνξηθή ελεκέξσζε ηνπ Γαζαξρείνπ, 
δελ έρεη εκθαληζηεί ε παξαπάλσ εηαηξία γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, παξά ηελ άκεζε 

θαη επηηαθηηθή αλάγθε άκεζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη επεηδή δελ πξέπεη λα ραζεί θαη 
άιινο πνιχηηκνο ρξφλνο γηα ην μεθίλεκα ηεο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο αλαδφρνπ γηα 
ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ . 

 

                                              Α  π ο  υ  α  σ  ί  ζ  ο σ  μ  ε 
 

Δγθξίλνπκε ζην Γαζαξρείν Κνξίλζνπ, ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 
πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, γηα ηελ αλάζεζε κεηαμχ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εξγνιεπηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2γ, ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016 θαζψο θαη  ην άξζξν 
32Α ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα  ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Αληηδηαβξσηηθά & αληηπιεκκπξηθά έξγα 
θακέλσλ εθηάζεσλ δαζηθνχ ραξαθηήξα ζηελ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ ρηλνπ ηεο Σ.Κ. Πηζζίσλ ηνπ 
δήκνπ Λνπηξαθίνπ -Πεξαρψξαο – Αγίσλ Θενδψξσλ Π.Δ. Κνξηλζίαο απφ ηελ ππξθαγηά ηεο 19εο 

Μαΐνπ 2021», κε πξνυπνινγηζκφ 1.848.749,28 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α 
24%.  

 
Σελ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΑΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ηνπ ΤΠΔΝ πνπ θνηλνπνηείηαη ε παξνχζα 
παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε πνπ δηαθσλεί λα δηαηάμεη ζρεηηθά ελεκεξψλνληαο ηηο 
Πξντζηάκελέο καο Αξρέο. 

                                                                                            
                                                                               Με εληνιή πληνληζηή ηεο Α.Γ. Π.Γ.Δ. & Η. 
                                                                                                  Ο Γ/ληεο Γαζψλ   
 
 
 
                                                                                               Καιιίξεο Παλαγηψηεο 
                                                                                             Γαζνιφγνο κε Α’ βαζκφ 
 
 
 
 
 
 
Πίλαθαο θνηλνπνίεζεο  
ΤΠΔΝ   

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΑΩΝ ΚΑΙ ΓΑΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

1.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΑΧΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΟ 

2.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΑΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 
Σέξκα Αιθκάλνπο  
115 28 Ηιίζηα Αζήλα 
smtsil@yahoo.gr 
v.louka@prv.ypeka.gr 
 

ΓΗΜΟ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ - ΠΔΡΑΥΩΡΑ - ΑΓΙΩΝ ΘΔΟΓΩΡΩΝ 
Ηάζσλνο 1 & Δζληθήο Αληηζηάζεσο     203 00 Λνπηξάθη 
info@loutraki.gr 
 

θ. Γημήτριο Λάμπροσ 
Πξφεδξν ηεο ΣΚ Πηζζίσλ  
lampodim@gmail.com 
 

mailto:smtsil@yahoo.gr
mailto:v.louka@prv.ypeka.gr
mailto:info@loutraki.gr
mailto:lampodim@gmail.com
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ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ   
ΠΔΛ/ΟΤ ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ  

Α)   Γραυείο σντονιστή 
 Ν.Δ.Ο. Παηξψλ – Αζελψλ 158  26442 Πάηξα  

Β)   ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
Ν.Δ.Ο.  Παηξψλ – Αζελψλ  158   26442   Πάηξα  
ggdday@apd-depin.gov.gr 

Γ)   Γ/ΝΗ ΤΝΣ/ΜΟΤ ΚΑΙ ΔΠΙΘ/ΡΗΗ ΓΑΩΝ 
Ν.Δ.Ο.  Παηξψλ – Αζελψλ  33   264 41   Πάηξα  
dse-dason@apd-depin.gov.gr 

 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
Πιαηεία Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ   22131 Σξίπνιε  
periferiarxis@ppel.gov.gr 
 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ  

Γραυείο Αντιπεριυερειάρτη  
σηήξε Κξνθηδά 2,     201 31 Κφξηλζνο 
gkiolis@ppel.gov.gr 

 

Περιυερειακό σντονιστή Πολιτικής Προστασίας  

κ. Βασίλειο Υαντζή Γασολόγο 
bchantzis@gmail.com 
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