ΑΔΑ: 6Β1Ξ7Λ7-8ΕΗ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.12.12 18:06:36
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 58η
Απόφαση υπ’ αριθμ. 3015/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 03-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 778013 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη
της, στις 28-11-2019.
Θέμα 34ο
Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης Σ.Σ. του έργου " Άρση επικινδυνότητας και
αντιμετώπιση αστοχιών στο οδόστρωμα οδών αρμοδιότητας ΔΙΔΙΜΥ", αναδόχου ΟΔΟΣ ΑΤΕ.
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
• Παπαγεωργίου Νικόλαος
• Κόκκαλης Βασίλειος
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος
• Καραμάνος Χρήστος
• Κατσικάρης Δημήτριος
• Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Τα αναπληρωματικά μέλη:
• Βλάχου Γεωργία
• Μελάς Σταύρος
• Καλογήρου Φανή - Χριστίνα
• Λογοθέτη Αικατερίνη
• Ανδρουλακάκης Νικόλαος
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
• Γεωργόπουλος Γεώργιος
• Αδαμόπουλου Γεωργία
• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
• Κουρή Μαρία
• Μπαλάφας Γεώργιος
• Μεθυμάκη Άννα
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε, έχουν αντικατασταθεί από τα
αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά
Δημητροπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στον κ. Φύλλα ο οποίος ενημερώνει τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις :
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1.
2.
3.
4.

5.

Τον N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθείων και
Υπηρεσιών», (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Την απόφαση με αριθμ. 37419/13479 «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1661/Β/11.05.2018)
Την εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή
των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών
του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
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 του Ν.3316/2005
«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».

Έχοντας υπόψη :
1.
Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.
2.
Την υπ’ αριθμ. 2677/2018 (ΑΔΑ: 6Φ957Λ7-54Ι) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ελέγχου και αποδοχής των
δικαιολογητικών και πιστοποιητικών του μειοδότη του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε
οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στην εταιρεία «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε» με τελική
δαπάνη 1.148.568,86 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.
3.
Την υπ΄αριθμ. 663/2018 Πράξη του Ε’ Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία αποφάσισε ότι
δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της
εργοληπτικής επιχείρησης ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε για την εκτέλεση του έργου του θέματος
4.
Το από 17/12/2018 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 1.148.568,86€ με το Φ.Π.Α. και
προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών δώδεκα μήνες (12) μήνες.
5.
Την συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου η οποία είναι 12 μήνες και λήγει στις
16/12/2019. Με την υπ. αριθμ. 2959/2019 εγκρίθηκε η 1η Παράταση Συμβατικής
Προθεσμίας μέχρι τις 16/6/2020.
6.
Την με αριθμ. Πρωτ. 611751/09-10-2019 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε
και ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
7.
Τον συνταχθέντα από την Διεύθυνσή μας 2ον Α.Π.Ε. του υπόψη έργου ο οποίος απεστάλη
μετά της από 7/11/2019 σχετικής εισήγησης προς το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας
Αττικής, που διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ. 708413/7-11-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας
μας. για την έκδοση γνωμοδότησης για τη χρήση επί έλασσον ποσοτήτων και την έγκριση
της 1ης ΣΣΕ –Σύμβαση Ήσσονος σημασίας του υπόψη Α.Π.Ε.
Η τελική συμβατική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.319.053,19 ευρώ (με
ΦΠΑ) και παρουσιάζει αύξηση 14,84% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
8.
Το με αριθ. πρωτ. 709061/14-11-2019 έγγραφο με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η
γνωμοδότηση του ΤΣΔΕΠΑ ,της 18ης Συνεδρίας που έγινε στις 14.11.2019 (ΘΕΜΑ 7ο), με
την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα :
«τη σύμφωνη γνώμη του για τη διαχείριση των επι ελασσον δαπανών του 2ου Α.Π.Ε του
έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ
ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.ΔΙ.Μ.Υ»
τη θετική του γνώμη για τη σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε στο έργο «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.ΔΙ.Μ.Υ»
με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται στο ολικό ποσό των 1.319.053,19€ εκ των
οποίων 1.148.5698,86€ της αρχικής σύμβασης σε ισοζύγιο με αυτή και 170.484,33€ της 1ης
Σ.Σ.Ε με υπέρβαση 14,84%.»
ΕΠΕΙΔΗ
Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει :
1)
για να αυξομειώσει ορισμένες ποσότητες των συμβατικών εργασιών σύμφωνα με τις ανάγκες
που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εργασιών. Συγκεκριμένα:
ΟΜΑΔΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ : Παρουσιάζει
αύξηση κατά 14.733,65€ απο την εγκεκριμένη δαπάνη κυρίως για να εκτελεστούν πρόσθετες
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εργασίες συντήσησης οδοστρώματος καθώς δεν υπάρχει σε εξέλιξη ανάλογη εργολαβία για την
κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών. Έχουν γίνει αναπροσαρμογές των ποσοτήτων ανάλογα με
τις ανάγκες του έργου.
ΟΜΑΔΑ Β. ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Παρουσιάζει μείωση κατά 14.197,01€ (20,00%). Κρίθηκε
απαραίτητη η αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των διαφορετικών τύπων στηθαίων σύμφωνα με
τις περιπτώσεις που θα αντιμετωπιστούν, και περαιτέρω μείωση της ποσότητας αντικατάστασης
πινακίδων καθώς δεν παρουσιάστηκε ανάγκη στις οδούς που συντηρήθηκαν
ΟΜΑΔΑ Γ. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ : Προστέθηκε επιπλέον τιμή των αγκυρίων ΝΤ4/2 η οποία τιμή δεν
περιλαμβάνεται στην τιμή του πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος.
2) Για να συμπεριλάβει την 1η Σ.Σ.Ε ,«ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» σύμφωνα με την
εγκύκλιο 8 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και το άρθρο 156 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία κρίνεται απολύτως απαραίτητη καθώς περιλαμβάνει εργασίες
συντήρησης ασφαλτοταπήτων οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη
του έργου και το ποσό των απροβλέπτων δεν επαρκεί. Οι συγκεκριμένες εργασίες δεν
μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωστούν από τη κύρια σύμβαση, χωρίς να
δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή.
Κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη του παρόντος 2ου Α.Π.Ε – 1η ΣΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ
ΣΗΜΑΣΙΑΣ καθώς δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης και οφείλεται σε αύξηση
ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών λόγω προμετρητικών λαθών και κυρίως λόγω
απρόβλεπτων καταστάσεων καθώς η Υπηρεσία είχε δρομολογήσει και δημοπρατήσει νέα έργα
συντηρήσεων ασφαλτοταπήτων τα οποία λόγω έντονων καθυστερήσεων στην ανάδειξη αναδόχου
δεν αναμένεται να συμβασιοποιηθούν νωρίτερα από το καλοκαίρι του 2020. Καθώς πρόκειται για
το πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας και δεδομένου ότι η κατάσταση των
ασφαλτοταπήτων συνεχώς επιβαρύνεται και κυρίως λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που
παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια κρίνεται επιτακτική η ανάγκη αύξησης του αντικειμένου
συντήρησης των ασφαλτοταπήτων και συγκεκριμένα των εργασιών απόξεσης ασφαλτοτάπητα
συγκολλητικής επάλειψης, κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης, κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης
καθώς και επούλωσης τοπικών φθορών με θερμό ασφαλτοσκυρόδεμα. Τέλος λόγω αύξησης των
ποσοτήτων φρεζαρίσματος απαιτείται και αύξηση του κονδυλίου των απολογιστικών τα οποία
αφορούν σε δαπάνη των Α.Ε.Κ.Κ. καθόσον τα απολογιστικά της μελέτης έχουν απορριφθεί.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης με σύνταξη της 1ης
Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου και έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΡΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΟΔΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.ΔΙ.Μ.Υ», συνολικής δαπάνης ποσού 1.319.053,19€ με αναθεώρηση και
Φ.Π.Α., στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό των 979.109,14€ για εργασίες, με ΓΕ & ΟΕ,
12.910,10€ για απρόβλεπτα, 69.194,68€ για Απολογιστικά, 2.538,65 € για αναθεώρηση και
255.300,62€ για Φ.Π.Α και είναι σε αύξηση 14,84% σε σχέση με την αρχική σύμβαση, συνολικής
δαπάνης 170.484,33€ εκ των οποίων ποσό για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 84.771,62€, απρόβλεπτα
12.715,74€ , απολογιστικά 40.000€ και για Φ.Π.Α. 24% ποσό 32.996,97€.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
Την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης με σύνταξη της 1ης
Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου και έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΡΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΟΔΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.ΔΙ.Μ.Υ», συνολικής δαπάνης ποσού 1.319.053,19€ με αναθεώρηση και
Φ.Π.Α., στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό των 979.109,14€ για εργασίες, με ΓΕ & ΟΕ,
12.910,10€ για απρόβλεπτα, 69.194,68€ για Απολογιστικά, 2.538,65 € για αναθεώρηση και
255.300,62€ για Φ.Π.Α και είναι σε αύξηση 14,84% σε σχέση με την αρχική σύμβαση, συνολικής
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δαπάνης 170.484,33€ εκ των οποίων ποσό για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 84.771,62€, απρόβλεπτα
12.715,74€ , απολογιστικά 40.000€ και για Φ.Π.Α. 24% ποσό 32.996,97€.

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ Καραμάνος Χρήστος και Κατσικάρης
Δημήτριος και τα αναπληρωματικά μέλη κκ Λογοθέτη Αικατερίνη και Ανδρουλακάκης
Νικόλαος δηλώνουν λευκό.
Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Βλάχου Γεωργία
Μελάς Σταύρος
Καλογήρου Φανή - Χριστίνα
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