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Συνεδρίαση 4η
Απόφαση υπ’ αριθ. 208/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-01-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 24147 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη
της, στις 24-01-2019.
Θέμα 66ο
Έγκριση αύξησης δαπάνης της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης, όπως περιλαμβάνεται στον 3ο
ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου: «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.», συνολικής δαπάνης 185.201,36€ (με ΦΠΑ).
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Στεργίου Ιωάννα
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Χρυσικός Φώτιος
 Τσούπρα Ιωάννα
 Λεβέντη Αγγελική
 Μεταξά Ειρήνη
 Χριστάκη Μαρία
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Αλεξίου Αθανάσιος
 Δημάκος Δημήτριος
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Σαπουνά Αγγελική
 Τζίβα Αιμιλία
 Καράμπελας Κωνσταντίνος
 Βρύνα Φωτεινή
 Μπαλού Αλεξάνδρα
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά
Δημητροπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αριθμ. πρωτ: 129/ΦΕ/22-01-2019 εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτικής Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ Α΄116/18-06-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως
σήμερα.
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2. Τις
διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
3. Την υπ΄ αριθμ.: 37419/13479/08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11.05.2018), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31.01.2013): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
5. Τη με αριθμό: 6 Εγκύκλιο, με αρ. πρωτ.: 2067/14.01.2011 του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
6. Τη με αριθμ.: 198409/16.10.2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί τοποθέτησης
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων &
Υποδομών.
7. Τη με αρ.πρωτ.: 92466/14.05.2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία
τοποθετούνται, οι ασκούντες καθήκοντα ευθύνης, υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής.
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1.
Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 350.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) χρηματοδοτείται από
Πιστώσεις του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων
της Περιφέρειας Αττικής. (ΚΑΕ
9781.06.004)
2.
Ο διαγωνισμός του έργου έγινε την 30-08-2016 με το σύστημα υποβολής προσφοράς,
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες. Μετά τον έλεγχο των προσφορών, ανάδοχος
αναδείχθηκε η εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ», που προσέφερε μέση έκπτωση Εμ = 51,00%.
3.
Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2013/2016 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (Ο.Ε./Π.Α.).
4.
Στην υπ΄αριθμ. 262/2017 Απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
αναφέρεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την εκτέλεση του έργου.
5.
Το Εργολαβικό Συμφωνητικό υπογράφηκε στις 22/09/2017, μεταξύ του
Αντιπεριφερειάρχη Αττικής και της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΝ
Α.Τ.Ε.» νομίμως
εκπροσωπούμενη από τον κ. Κοτζαμάνη Νικόλαο για το ποσό των #176.817,20€, που
αναλύεται σε: #116.683,96€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, #17.502,59€ για απρόβλεπτες δαπάνες,
#8.407,97€ για απολογιστικές εργασίες και #34.222,68 € για Φ.Π.Α. 24%.
6.
Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν τρείς (3) μήνες, από την υπογραφή
της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 22/12/2017.
7.
Με την αρ.πρωτ.: 2782/ΦΕ/20.12.2017 (ΑΔΑ: ΩΓΒ7Λ7-6ΘΔ) Απόφαση του Τμήματος
Οδοποιίας & Μηχανημάτων Έργων (Διευθύνουσα Υπηρεσία), έγινε αποδοχή της 1ης Ειδικής
Δήλωσης Διακοπής Εργασιών, λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού του έργου.
8.
Με την υπ΄αριθμ.: 3521/2017 Απόφαση της Ο.Ε./Π.Α., εγκρίθηκε η παράταση της
συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου, κατά τρεις μήνες (οριακή προθεσμία).
9.
Με την υπ΄αριθμ.: 692/2018 (ΑΔΑ: ΩΡ887Λ7-2ΧΠ) Απόφαση της Ο.Ε./Π.Α., εγκρίθηκε
χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του εν λόγω έργου, για δύο (2) μήνες, ήτοι
έως 22/05/2018.
10.
Με το από 20/02/2018, έγγραφό της, η ανάδοχος εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ», δήλωσε την
άρση της διακοπής εργασιών.
11.
Με την αρ.πρωτ.: οικ.1091/ΦΕ/15.05.2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ67Λ7-ΤΦΞ) Απόφαση του
Τμήματος Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργων, έγινε αποδοχή της 2 ης Ειδικής Δήλωσης
Διακοπής Εργασιών, λόγω μη πληρωμής του 1 ου , 2 ου και 3 ου λογαριασμού του υπόψη
έργου.
12.
Με την υπ΄αριθμ.: 1397/2018 (ΑΔΑ: 7ΔΨΘ7Λ7-Ψ6Ξ) Απόφαση της Ο.Ε./Π.Α.,
εγκρίθηκε η χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του εν λόγω έργου, κατά δύο (2)
μήνες, ήτοι έως 22/07/2018.
13.
Με την υπ΄αριθμ.: 692/2018 (ΑΔΑ: ΩΡ887Λ7-2ΧΠ) Απόφαση της Ο.Ε./Π.Α., εγκρίθηκε
η αύξηση πίστωσης της συμβατικής δαπάνης του έργου, σε σχέση με την αρχική σύμβαση,
όπως περιλαμβάνεται στον 1ο ΑΠΕ, κατά 5.774,97€, λόγω ανωτέρας βίας.
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14.
Με την αρ.πρωτ.: 747/ΦΕ/29.03.2018 (ΑΔΑ: 9ΩΔΜ7Λ7-ΔΠΒ) Απόφαση της
Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ, του έργου, ποσού 182.592,17, με υπέρβαση από την
αρχική σύμβαση, ποσού 5.774,97€, λόγω ανωτέρας βίας.
15.
Με την αρ.πρωτ.: οικ.1283/ΦΕ/07.06.2018 (ΑΔΑ: ΩΔΛΤ7Λ7-ΠΒΖ) Απόφαση της
Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ, του έργου, σε ισοζύγιο με τον 1ο ΑΠΕ.
16.
Η με αρ.πρωτ.: 1618/ΦΕ/24.07.2018 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του εν λόγω
έργου, η οποία εκδόθηκε από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Οδοποιίας &
Μηχανημάτων Έργων (Διευθύνουσα Υπηρεσία), αναφέρει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα,
στις 11/07/2018.
17.
Με την αρ.πρωτ.: 1946/ΦΕ/24.09.2018 Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α.- Τμήμα
Οδοποιίας & Μηχ/των Έργων, εγκρίθηκε η τελική επιμέτρηση του έργου του θέματος.
18.
Με την αρ. πρωτ.: οικ. 2410/Φ.Ε./23.10.2018 (ΑΔΑ: ΨΜ1Χ7Λ7-Μ3Α) Απόφαση της
Δ.Τ.Ε./ΠΕΔΑ, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής, του έργου του θέματος.
19.
Με την αρ.πρωτ.: οικ.2791/ΦΕ/30.11.2018 Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., εγκρίθηκε το
Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου.
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση γέφυρας από οπλισμένο σκυρόδεμα, που
καταστράφηκε μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις), στην περιοχή ΒΙ.ΠΕΒΙΟ.ΠΑ, του Δήμου Ασπροπύργου, στην οδό Αγίου Ιωάννου Στεφάνη, κύριο δρόμο διέλευσης
οχημάτων (φορτηγών, βυτίων πετρελαίου και άλλων βαρέων οχημάτων ) και βασική οδό διαφυγής
σε περίπτωση σοβαρού βιομηχανικού ατυχήματος, διασταυρούμενη με το ρέμα Αγ.Γεωργίου.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Ο 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε, για να συμπεριλάβει την δαπάνη ποσού 2.726,42€ για την
πληρωμή τόκων υπερημερίας (Π.Δ. 166/2003) και για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των
εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για την ορθή και
έντεχνη ολοκλήρωσή του, σύμφωνα και με την τελική επιμέτρηση .
Οι εργασίες αυτές καθίστανται απαραίτητες, για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του
έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου καθώς και τα διακριτά στοιχεία του,
όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (αρ. 57 του Ν. 3669/2008). Για το λόγο αυτό κρίθηκε
όλως απαραίτητη η ολοκλήρωση των εργασιών, που περιλαμβάνονται στον παρόντα 3ο ΑΠΕ, για
την ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.
Οι προτεινόμενες, με τον παρόντα 3ο ΑΠΕ, μεταβολές ποσοτήτων είναι μέσα στο χωρικό
και οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, λαμβανομένου υπ’ όψιν του άρθρου 57 παρ. 3
και 4 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) και του άρθρου 11 παρ. 4 της Διακήρυξης του έργου.
Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου,
δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά
προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η
λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
Τέλος, τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από το Νόμο και δεν υπάρχουν
«επί έλασσον δαπάνες», σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3481/2006, για την οποία να απαιτείται
γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
Στον παρόντα 3ο Α.Π.Ε. παρουσιάζονται οι παρακάτω μεταβολές:
1. ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:
Αύξηση ποσού ομάδας, κατά 128,78€, ήτοι 0,62%.
2. ΟΜΑΔΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΔΟΠΟΙΙΑ:
Αύξηση ποσού ομάδας, κατά 718,59€, ήτοι 0,72%.
3. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΝΕΑ ΤΙΜΗ
Ποσό 28.743,53€.
4. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ποσό 4.657,23€.
5. ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
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Ποσό 2.726,42€.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3ου Α.Π.Ε.
Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός), το συνολικό
κόστος του έργου με το ΦΠΑ και με τη δαπάνη που προκύπτει από τους τόκους υπερημερίας,
ανέρχεται στο ποσό των #185.201,36€#, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ποσό 134.151,40€ για
εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, ποσό 0,00€ για απρόβλεπτα, ποσό 8.348,58€ για απολογιστικά, ποσό
#4.657,23 για ανωτέρα βία, ποσό 35.317,73€ για Φ.Π.Α. 24%, ποσό 2.726,42€ για τόκους
υπερημερίας και παρουσιάζει υπέρβαση κατά 8.384,16€, από την εγκεκριμένη πίστωση του
έργου, η οποία οφείλεται αποκλειστικά: 1) σε λόγους ανωτέρας βίας (παρ.58,Ν.3669/08) και του
αναλόγου ΦΠΑ αυτής και 2) σε τόκους υπερημερίας (Π.Δ. 166/2003).
Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εργασίες:
Γ.Ε.&Ο.Ε.

18%:

ΑΡΧΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
98.884,71

Εργασίες:

17.799,25

Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%:

ΣΥΝΟΛΟ 1:

116.683,96

Απρόβλεπτες
Δαπάνες 15%:

17.502,59

ΣΥΝΟΛΟ 2:

134.186,55

Απολογιστικές
εργασίες:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8.407,97

ΣΥΝΟΛΟ 1:

Απρόβλεπτες
Δαπάνες 15%:
ΣΥΝΟΛΟ 2:
Απολογιστικές
εργασίες:

2ος Α.Π.Ε.

3ος Α.Π.Ε.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ
ΑΡΧΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ

113.707,28

113.717,00

113.687,63

+14.802,92

20.467,31

20.469,06

20.463,77

+2.664,52

134.174,59

134.186,06

134.151,40

+17.467,44

11,96

0,49

0,00

-17.502,59

134.186,55

134.186,55

134.151,40

8.407,97

8.407,97

8.348,58

142.594,52

142.594,52

142.499,98

-35,15
-59,39
-94,54

ΣΥΝΟΛΟ 3:

142.594,52

ΥΠΕΡΒΑΣΗ:

0,00

ΥΠΕΡΒΑΣΗ:

4.657,23

4.657,23

4.657,23

+4.657,23

Φ.Π.Α. 24%:

34.222,68

Φ.Π.Α. 24%:

35.340,42

35.340,42

35.317,73

+1.095,05

2.726.42

+2.726.42

185.201,36

+8.384,16

Τόκοι υπερημερίας

0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

176.817,20

ΣΥΝΟΛΟ 3:

1ος Α.Π.Ε.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

182.592,17

182.592,17

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση αύξησης δαπάνης της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης, όπως περιλαμβάνεται
στον 3ο ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου: «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.», συνολικής δαπάνης: 185.201,36€ (με
ΦΠΑ), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται: ποσό 134.151,40€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, ποσό
0,00€ για απρόβλεπτα, ποσό 8.348,58€ για απολογιστικά, ποσό 4.657,23€ για ανωτέρα βία,
ποσό 35.317,73€ για Φ.Π.Α. 24%, ποσό 2.726,42€ για τόκους υπερημερίας και παρουσιάζει
υπέρβαση κατά 8.384,16€, από την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη, η οποία οφείλεται
αποκλειστικά 1) σε λόγους ανωτέρας βίας (παρ.58, Ν.3669/08) και του αναλόγου ΦΠΑ αυτής
και 2) σε τόκους υπερημερίας (Π.Δ. 166/2003) και κατά 2.609,19€ από τους εγκεκριμένους 1ο
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και 2ο ΑΠΕ, η οποία οφείλεται σε τόκους υπερημερίας και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα, από τον
ανάδοχο.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
Την έγκριση αύξησης δαπάνης της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης, όπως περιλαμβάνεται
στον 3ο ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου: «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.», συνολικής δαπάνης: 185.201,36€ (με
ΦΠΑ), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται: ποσό 134.151,40€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, ποσό
0,00€ για απρόβλεπτα, ποσό 8.348,58€ για απολογιστικά, ποσό 4.657,23€ για ανωτέρα βία,
ποσό 35.317,73€ για Φ.Π.Α. 24%, ποσό 2.726,42€ για τόκους υπερημερίας και παρουσιάζει
υπέρβαση κατά 8.384,16€, από την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη, η οποία οφείλεται
αποκλειστικά 1) σε λόγους ανωτέρας βίας (παρ.58, Ν.3669/08) και του αναλόγου ΦΠΑ αυτής
και 2) σε τόκους υπερημερίας (Π.Δ. 166/2003) και κατά 2.609,19€ από τους εγκεκριμένους 1ο
και 2ο ΑΠΕ, η οποία οφείλεται σε τόκους υπερημερίας και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα, από τον
ανάδοχο.
Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Χρυσικός Φώτιος
Τσούπρα Ιωάννα
Λεβέντη Αγγελική
Μεταξά Ειρήνη
Χριστάκη Μαρία
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