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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 43η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2005/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 14-09-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε 
εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 744312/9-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 09-09-2021. 
 

Θέμα 30ο  
Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της 
Νήσου Σαλαμίνας» συνολικής δαπάνης 7.175.034,98 € με Φ.Π.Α, αναδόχου εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ. 
   
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ.3. 
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012). 
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3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

4. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β’1661/11-05-2018).   

5. Τον Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων (ΚΔΕ)». 
6. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες 

διατάξεις».  
7. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και 

ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013). 
8. Τον Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις 

Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 
9. Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
10.Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα 

έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

11.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» 

12.Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων». 
13.Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου. 
14.Με την υπ’ αρ. Δ10/20816 οικ/17-4-2008 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ Δ/νση Υδραυλικών Έργων 

Δ10 εκχωρήθηκε στη Νομαρχία Πειραιά η αρμοδιότητα για την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης του 
έργου «Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στις περιοχές Σαλαμίνας και Παλουκίων της Νήσου 
Σαλαμίνας». 

15.Την υπ’ αρ. 18869/28-5-2009 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Πειραιά με την 
οποία εγκρίθηκε η υδραυλική μελέτη «Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στις περιοχές Σαλαμίνας 
και Παλουκίων της Νήσου Σαλαμίνας». 

16.Την υπ’ αρ. Δ10/21403 οικ./21-7-2009 απόφαση της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας 
Αττικής (Δ10) με την οποία εκχωρήθηκε στη Νομαρχία Πειραιά η αρμοδιότητα για την εκτέλεση του 
έργου «Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στις περιοχές Σαλαμίνας και Παλουκίων της Νήσου 
Σαλαμίνας». 

17.Την υπ’ αρ. 1459 / 29-08-2012 απόφαση  του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία  έγινε η ένταξη 
της Πράξης ‘‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ’’ με κωδικό MIS 383618 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική 2007-2013».  

18.Την με αρ. 141763/3-10-2012 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων με την οποία εγκρίθηκαν τα συνταχθέντα από το τμήμα Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών 
Έργων – Εγγείων Βελτιώσεων της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ν. τεύχη δημοπράτησης  του υποέργου του θέματος. 

19.Την με αρ. 146029/12-10-2012 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων με την οποία εγκρίθηκαν τα συνταχθέντα από το τμήμα Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών 
Έργων – Εγγείων Βελτιώσεων της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ν.  επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης  του 
υποέργου του θέματος. 

20.Την υπ’ αρ. 538/2015 (συνεδρίαση 15η/11-03-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ της ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» στην εταιρεία «ΘΕΜΕΛΗ 
Α.Ε.», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 38,18%, συνολικής δαπάνης 6.552.995,69 € (με Φ.Π.Α.).  

21.Την 30/9/2015  υπογράφηκε η  σύμβαση του έργου  ποσού 6.552.995,69€, εκ των οποίων δαπάνη 
εργασιών 3.944.987,92€, Γ.Ε.& Ο.Ε. 710.097,83 €, απρόβλεπτα 418.957,72€, αναθεώρηση 
253.595,30€ και Φ.Π.Α. (23%) 1.225.356,92€ 

22.Η  συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν την 30/7/2016. 
23.Την υπ’ αρ. 34212/22-02-2016 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 

Νήσων με την οποία εγκρίθηκε η μέθοδος αντιστήριξης του σκάμματος και κατασκευής του 
ορθογωνικού αγωγού 6,00Χ3,00 του έργου του θέματος. 

24.Την υπ’ αρ. 97860/24-05-2016 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων με την οποία εγκρίθηκαν ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος. 

25.Το γεγονός ότι με τον Ν4389/2016, από 01-06-2016  αυξήθηκε ο συντελεστής ΦΠΑ από 23% σε 
24%. 
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26.Την υπ’ αρ. 2435 / 29-07-2016 απόφαση  της Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία  έγινε η ένταξη 
της Πράξης ‘‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ’’ με κωδικό MIS 5001158 και το έργο 
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)  της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  (αριθ. ενάρ. έργου  2016ΕΠ08510023). 

27.Την υπ’ αριθ. 1997/28-07-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 
την 30-11-2017. 

28.Την υπ’ αρ. 161053/01-08-2017 (Ορθή επανάληψη 02-08-2017) Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων με την οποία εγκρίθηκε το από 12-07-2017 πρωτόκολλο 
διαπίστωσης βλαβών του έργου του θέματος. 

29.Την υπ’ αριθ. 3121/22-11-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά επτά (7) μήνες, ήτοι μέχρι την 
30-06-2018. 

30.Την με την υπ’ αριθ. 20447/186/16-03-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 139/2017 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών του 
έργου: «Κατασκευή συλλεκτηρίων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας» της νήσου Σαλαμίνας. 

31.Την υπ’ αριθ. 1755/26-06-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά ένα (1) μήνα και είκοσι (20) 
ημέρες, ήτοι μέχρι την 18-08-2018. 

32.Την υπ’ αριθ. 2165/27-07-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερεις (4) μήνες, ήτοι 
μέχρι την 18-12-2018. 

33.Την υπ’ αριθ. 2852/09-10-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκαν ο 2ος ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος. 

34.Την υπ’ αριθ 222838/09-11-2018 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων 
Πειραιώς & Νήσων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση-προσαρμογή της του αγωγού επί της 
οδού Ζ. Πηγής στα δεδομένα του εδάφους. 

35.Την υπ’ αρ. 211869/26-11-2018 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων με την οποία εγκρίθηκε το από 29-10-2018 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου του 
θέματος. 

36.Την υπ’ αριθ. 3698/11-12-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 
18-3-2019. 

37.Την υπ’ αριθ. 675/15-03-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατό ημέρες, ήτοι μέχρι 29-
6-2019. 

38.Την υπ’ αριθ. 1700/27-06-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν τέσσερεις ημέρες, 
ήτοι μέχρι 11-10-2019. 

39.Το με αρ. 425639/29-07-2019 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΔΑΠ μελέτη 
τροποποίησης βαρυτικού αγωγού ακαθάρτων διαμέτρου Φ630 επί της οδού Ζ. Πηγής και 
καταθλιπτικών αγωγών 2Φ400 επί της Λ. Σαλαμίνος, και ζητήθηκε η μετατόπισή τους. 

40.Την υπ’ αρ. 441497/02-08-2019 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων με την οποία  εγκρίθηκε το από 16-5-2019 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου του 
θέματος. 

41.Την υπ’ αρ. 441486/02-08-2019 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων με την οποία εγκρίθηκε το από 26-7-2019 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου του 
θέματος. 

42.Την με αρ. 538972/16-09-2019 Απόφαση του Τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων με 
την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος κατασκευής του ορθογωνικού αγωγού 3,00Χ2,00μ (αγωγός Ζ), από 
Χ.Θ. 0+027 έως Χ.Θ. 0+065 και από Χ.Θ. 0+086 έως Χ.Θ. 0+108. 

43.Την υπ’ αριθ. 2536/08-10-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα δύο ημέρες, ήτοι 
μέχρι 10-01-2020. 

44.Το με αρ. 2516/06-12-2019 έγγραφό της ΕΥΔΑΠ με το οποίο εγκρίθηκε η μελέτη τροποποίησης 
καταθλιπτικών αγωγών ακαθάρτων 2Φ400 και βαρυτικού αγωγού ακαθάρτων Φ630. 
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45.Το με αρ. 25905/18-12-2019 έγγραφό της, με το οποίο  η ΕΥΔΑΠ μας ενημέρωσε ότι δεν διαθέτει 
τρέχουσα εργολαβία  ώστε να προβεί στις απαιτούμενες μετατοπίσεις του δίδυμου καταθλιπτικού 
αγωγού ακαθάρτων επί της Λ. Σαλαμίνος ο οποίος εμποδίζει την κατασκευή του Κεντρικού 
Συλλεκτήρα ομβρίων  του έργου του θέματος, και ότι η Υπηρεσία μας θα πρέπει να προβεί στις 
απαραίτητες κατασκευές. 

46.Την υπ’ αριθ. 42/08-01-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά πενήντα (50) ημέρες, ήτοι 
μέχρι την 29-02-2020. 

47.Με το από 21-01-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔΑΠ, ενημερώθηκε η 
Αντιπεριφερειάρχης Νήσων ότι η ΕΥΔΑΠ θα μπορούσε να αναλάβει το έργο των μετατοπίσεων μετά 
την παρέλευση ενός (1) από την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος. 

48.Το με αρ. 1783/27-01-2020 έγγραφό της, με το οποίο η  ΕΥΔΑΠ μας γνωστοποίησε εγγράφως ότι η 
μετατόπιση του τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Φ800 επί της οδού Ζ. Πηγής σε άλλη θέση δεν 
είναι δυνατή λόγω του μεγάλου κόστους και του χρόνου που απαιτείται. 

49.Την υπ’ αριθ. 545/03-03-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα μία ημέρες, ήτοι 
μέχρι 30-05-2020. 

50.Την αρ. 727/2020 (Συνεδρίαση 22η / 31-03-2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, συνολικής δαπάνης 
6.674.106,57 €. 

51.Την υπ’ αριθ. 975/19-05-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εξήντα δύο (62) ημέρες, ήτοι 
μέχρι την 31-07-2020. 

52.Την αρ. 1262/2020 (Συνεδρίαση 43η / 30-06-2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ, το 3ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1Η ΣΣΕ του έργου, συνολικής 
δαπάνης 7.157.801,57 € 

53.Την αρ. 1472/21-07-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά ενενήντα δύο (92) ημέρες, ήτοι μέχρι 
την 31-10-2020. 

54.Το γεγονός ότι ττις 24/7/2020  υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου  ποσού 
483.695,00€, εκ των οποίων δαπάνη εργασιών 303.043,22€, Γ.Ε.& Ο.Ε. 54.547,78 €, απρόβλεπτα 
32.183,19€, αναθεώρηση 302,42€ και Φ.Π.Α. (24%) 93.618,39€ 

55.Το με αρ. 14072/06-08-2020 έγγραφό της, με το οποίο η ΕΥΔΑΠ μας γνωστοποιεί ότι η κατασκευή 
προσωρινού αγωγού bypass αποτελεί πρόταση μεθοδολογίας υλοποίησης της μετατόπισης των 
καταθλιπτικών αγωγών ακαθάρτων 2Φ400, η οποία διασφαλίζει  την συνεχή λειτουργία του 
αποχετευτικού δικτύου της περιοχής και αφετέρου την ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου. 

56.Την αρ. 842006/02-11-2020 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι 
μέχρι την 30-11-2020. 

57.Την υπ’ αρ. 913223/25-11-2020 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων με την οποία εγκρίθηκε το από 16-11-2020 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου του 
θέματος. 

58.Την αρ. 2580/01-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά σαράντα έξι (46) ημέρες, ήτοι μέχρι 
την 15-01-2021. 

59.Την αρ. 124/19-01-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τριάντα μία (31) ημέρες, ήτοι μέχρι 
την 15-02-2021. 

60.Την αρ. 380/17-02-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά είκοσι οκτώ (28) ημέρες, ήτοι μέχρι 
την 15-03-2021. 

61.Την με αρ. 175852/03-03-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων με την 
οποία ορίστηκε ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου του θέματος το Τμήμα Οδοποιίας της 
ΔΤΕΠΕΠΝ. 

62.Την υπ’ αρ. 183722/05-03-2021 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων με την οποία εγκρίθηκε το από 28-01-2021 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου του 
θέματος. 

63.Την αρ. 786/06-04-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εξήντα μία (61) ημέρες, ήτοι μέχρι  
την 15-05-2021. 
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64.Την αρ. 986/2021 (Συνεδρίαση 22η / 11-05-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ και το 4ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, συνολικής δαπάνης 
7.184.504,81 € 

65.Τον 5ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει, όπως 
συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο. 

66.Την σύμφωνη ομόφωνη Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής 
(Θέμα 20ο/Συνεδρία 14η/28-07-2021) υπέρ της χρήσης των επι πλέον-επί έλασσον δαπανών στον 
5ο ΑΠΕ του έργου του θέματος. 

67.Το με αρ. 2612_2021/06-09-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Αττικής με το οποίο διατυπώνεται η θετική γνώμη της ως προς την τροποποίηση της νομικής 
δέσμευσης για το Υποέργο «Κατασκευή Συλλεκτήρων Ομβρίων στην Περιοχή Σαλαμίνας της Νήσου 
Σαλαμίνας» (5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών). 

 
Ε Π Ε Ι Δ Η 
 
1. Το Τμήμα Οδοποιίας της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Π & Ν συνέταξε τον 5ο  Α.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 57 του Ν.3669/06 για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών 
(αρχικής και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης), οφειλόμενες σε προμετρητικά σφάλματα, όπως 
προέκυψαν από επιμετρήσεις κατά την πρόοδο του έργου. 

2. Η δαπάνη των επί έλασσον εργασιών αναλίσκεται για εκτέλεση εργασιών που συντελούν στην 
αρτιότητα και βελτίωση του έργου και δεν αλλοιώνουν τον στόχο και τον σκοπό εκτέλεσης αυτού. 
Συντρέχουν δε οι προϋποθέσεις της παρ. 4, του άρθρου 57, του Ν. 3669/08 όσον αφορά στην επί 
έλασσον διαχείριση δαπανών, όπως αναλύεται στην αιτιολογική έκθεση του 4ου ΑΠΕ, δηλαδή το 
ποσόν των επί έλασσον εργασιών δεν υπερβαίνει σε καμία ομάδα το 20% αυτής, συγκεκριμένα: 
 η επί έλασσον δαπάνη της ομάδας Γ (48.348,86€) είναι μικρότερη του 20 % της αρχικής δαπάνης 

(509.431,06 x 20% = 101.886,21€) 
 η επί έλασσον δαπάνη της ομάδας «Λιμενικά» (10.066,6 0€), είναι μικρότερη του 20 % της 

αρχικής δαπάνης (50.875,57 x 20% = 10.175,11€)  
και η συνολικά αναλισκόμενη δαπάνη των επί έλασσον εργασιών (58.415,46 €) είναι μικρότερη του 
10% της συνολικής συμβατικής δαπάνης εργασιών (3.944.987,92 x 10% = 394.498,79). 

3. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, κατά την  14η Συνεδρία, της 28ης Ιουλίου 2021, 
Θέμα 20ο , γνωμοδότησε θετικά υπέρ της χρήσης των επί πλέον-επί έλασσον δαπανών στον 5ο 
ΑΠΕ. 

4. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με τα αρ. 2612_2021/06-09-2021 έγγραφό 
της διατύπωσε τη θετική  γνώμη της ως προς την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του 
έργου. 

5. Η δαπάνη των εργασιών του 5ου ΑΠΕ (αρχική σύμβαση), με απρόβλεπτα , Γ.Ε. & Ο.Ε. και 
έκπτωση, ανέρχεται σε 5.074.043,47€ και παραμένει σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη 
εργασιών και την αντίστοιχη δαπάνη του 4ου ΑΠΕ. 

6. Η αναθεώρηση της αρχικής σύμβασης βρίσκεται σε ισοζύγιο με  την σύμβαση,  ήτοι 253.595,30€. 
7. Η δαπάνη για τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης είναι 287,46 €, ήτοι είναι μειωμένη κατά 

418.670,26 € έναντι της αντίστοιχης δαπάνης της σύμβασης και κατά 562,68 € έναντι της 
αντίστοιχης δαπάνης του 4ου ΑΠΕ. 

8. Η δαπάνη για την αποκατάσταση του συνόλου των βλαβών, από έξι Πρωτόκολλα ανωτέρας βίας 
στο έργο, ανέρχεται στο ποσό των 76.470,88. 

9. Η δαπάνη της αρχικής σύμβασης, 6.700.809,81€ (με το Φ.Π.Α.) είναι αυξημένη κατά 147.814,12€  € 
σε σχέση με την αρχική, λόγω της δαπάνης για την αποκατάσταση για την αποκατάσταση των 
βλαβών από ανωτέρα βία  (76.470,88 € πλέον ΦΠΑ 18.353,01 €) καθώς και στην αύξηση του ΦΠΑ 
από 23% σε 24% (52.990,23 €).  

10. Η δαπάνη της αρχικής σύμβασης, 6.700.809,81€ (με το Φ.Π.Α.) είναι σε ισοζύγιο με την αντίστοιχης 
δαπάνης του 4ου ΑΠΕ. 

11. Η δαπάνη εργασιών της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 382.439,65€, που είναι 
μειωμένη κατά 7.636,96€ έναντι της αντίστοιχης δαπάνης της αρχικής 1ης συμπληρωματικής 
σύμβασης (3ος ΑΠΕ) και του 4ου ΑΠΕ. 

12. Η δαπάνη για τα απρόβλεπτα της 1ης ΣΣΕ είναι 1.072,75€, ήτοι σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη 
δαπάνη του 4ου ΑΠΕ 

13. Η αναθεώρηση της 1ης ΣΣΕ είναι 302,42€. 
14. Η συνολική δαπάνη του 5ου Α.Π.Ε. (αρχική σύμβαση + 1η Σ.Σ.Ε) ανέρχεται στο ποσό των 

7.175.034,98 € (με το Φ.Π.Α).  
15. Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον 5ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.  
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Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
 Την έγκριση του 5ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Συλλεκτήρων Ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της 
Νήσου Σαλαμίνας», αναδόχου εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.,  συνολικής δαπάνης (αρχική & 1η ΣΣΕ) 
7.175.034,98 € (με το Φ.Π.Α.)   
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την έγκριση του 5ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Συλλεκτήρων Ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της 
Νήσου Σαλαμίνας», αναδόχου εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.,  συνολικής δαπάνης (αρχική & 1η ΣΣΕ) 
7.175.034,98 € (με το Φ.Π.Α.)   
 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό 

μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία. 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ως άνω 

απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Σχετικά με το έργο έχουμε τοποθετηθεί υπέρ της υλοποίησής 
του. Κατά τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου ψηφίσαμε λευκό με την αιτιολογία ότι διίστανται νομικά 
οι απόψεις και η γνωμοδότηση δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Έκτοτε, έχουμε διατυπώσει τους 
προβληματισμούς μας και σήμερα το σήριαλ φτάνει στον 5ο Α.Π.Ε. μετά από 17 παρατάσεις και 
έπεται συνέχεια». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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