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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.  2011/2021 
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 36ο  
Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 2.964.068,92 € (με Φ.Π.Α.), σε αύξηση με την 
αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης κατά 14,75% και σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης συνολικής δαπάνης 381.075,46 € (με Φ.Π.Α.) του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού 
δικτύου ομβρίων στο Ακρογιάλι Ν. Περάμου του Δήμου Μεγαρέων», προϋπολογισμού 
5.600.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 
   
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. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Καράλη, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. 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. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ Α΄147/8-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

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», του Ν. 3316/2005 
«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α΄42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της 
Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6, με αρ.πρωτ.: 15400/17-04-2013, της Γενικής Διεύθυνσης 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

5. Την με αριθμ.:198409/16-10-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, περί τοποθέτησης 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων & 
Υποδομών. 

6. Την με αρ.πρωτ.: οικ./20955/22-01-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την 
οποία τοποθετούνται, οι ασκούντες καθήκοντα ευθύνης, υπάλληλοι της Περιφέρειας 
Αττικής. 

7. Το Ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. 197/Α/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής  
Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών 
θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου 
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή 
προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες 
διατάξεις» 

8. Την με αρ.πρωτ.: 283058/09-04-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετήθηκε η Προϊσταμένη  του Τμήματος Υδραυλικών Έργων - Λιμενικών Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Διευθύνουσα 
Υπηρεσία). 

9. Το άρθρο 144 παρ.2 του Ν. 4412/2016. 
10. Το άρθρο 156 παρ.3 του Ν. 4412/2016. 
11. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος. 
12. Την από 27-08-2019 Σύμβαση Κατασκευής του εν λόγω έργου (ΑΔΑ: ΨΘΖΧ7Λ7-ΧΛ5), 

ποσού: 2.582.993,46€ με ΦΠΑ. 
13. Την με αρ. πρωτ.: 585181/01-10-2019 Απόφαση του αναπληρωτή Προϊσταμένου του 

Τμήματος Υδραυλικών Έργων και Λιμενικών Έργων, με την οποία  εγκρίθηκε το 
χρονοδιάγραμμα του εν λόγω έργου  με προθεσμία περαίωσης 22-02-2021. 

14. Tην υπ’αρ.πρωτ.: 335768/26-05-2020 Απόφαση της Προϊσταμένης ΔΤΕ/ΠΕΔΑ 
(ΑΔΑ:6ΓΝΠ7Λ7-ΕΧΚ), με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου, για ποσό συνολικής 
δαπάνης 2.582.993,46 (με ΦΠΑ), σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 

15. Το από 14-10-2020 (10η Συνεδρία) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 
Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο το Τεχνικό Συμβούλιο εξέφρασε ομόφωνα (α) την θετική 
του γνώμη για την μερική τροποποίηση της μελέτης του έργου και (β) την σύμφωνη γνώμη 
του για την διαχείριση των επί έλασσον δαπανών στον 2ο ΑΠΕ του έργου. 

16. Tην υπ’αρ.πρωτ.: 884006/14-11-2020 Απόφαση της Προϊσταμένης ΔΤΕ/ΠΕΔΑ 
(ΑΔΑ:Ψ5Ο37Λ7-ΠΗ7), με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου, για ποσό συνολικής 
δαπάνης 2.582.993,46 (με ΦΠΑ), σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 

17. Tην με αριθμό 384/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ:9ΒΣΗ7Λ7-ΦΨΞ), με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης του έργου του θέματος κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι μέχρι τις 22-10-2021. 

18. Την με αρ. πρωτ.: 210079/17-03-2021 Απόφαση του αναπληρωτή Προϊσταμένου του 
Τμήματος Υδραυλικών Έργων και Λιμενικών Έργων, με την οποία  εγκρίθηκε το 
χρονοδιάγραμμα του εν λόγω έργου  με προθεσμία περαίωσης 22-10-2021. 
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19. Το από 21-09-2020 έγγραφο του Μελετητή του έργου, με το οποίο ο Μελετητής επισήμανε 
στενότητα του συλλεκτήρα ΚΣ1 και υπέδειξε ότι ο συλλεκτήρας ΚΣ1 δεν θα πρέπει να 
δεχτεί μεγαλύτερο φορτίο από το υπάρχον. 

20. Το από 07-07-2021 (12η Συνεδρία) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 
Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο το Τεχνικό Συμβούλιο εξέφρασε ομόφωνα (α) την θετική 
του γνώμη για την τροποποίηση της μελέτης του έργου, (β) την σύμφωνη γνώμη του για 
την χρήση των επί έλασσον δαπανών στον 3ο ΑΠΕ του έργου και (γ) την θετική του γνώμη 
για την σύναψη 1ης ΣΣΕ στον 3ο ΑΠΕ του έργου. 

21. Την με αρ. πρωτ.: 722346/02-09-2021 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
1. Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 5.600.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) χρηματοδοτείται από 

Πιστώσεις του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 
9775.06.013). 

2. Ο διαγωνισμός του έργου έγινε την 09-11-2018 με το σύστημα υποβολής προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες. Μετά τον έλεγχο των προσφορών, ανάδοχος 
αναδείχθηκε η εταιρεία  «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 
δ.τ. ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ», που κατέθεσε οικονομική προσφορά, με μέση έκπτωση Εμ=57,35% και 
ποσό προσφοράς 2.083.059,24€ (χωρίς Φ.Π.Α.). 

3. Με την με αριθμό 933/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
(ΑΔΑ: ΨΖΡΓ7Λ7-ΟΞ9) αποφασίστηκε α) η έγκριση του από 27/2/2019 Πρακτικού β) η 
κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.» και  γ) η εξουσιοδότηση της 
Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., για συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης. 

4. Στην με αριθμό 471/2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται ότι δεν κωλύεται η 
υπογραφή του Σχεδίου Σύμβασης για την εκτέλεση του υπόψη έργου 

5. Η Σύμβαση Κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 27-08-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΖΧ7Λ7-ΧΛ5), 
μεταξύ της κ. Περιφερειάρχη της Π.Α. και της αναδόχου εταιρίας «ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.», 
νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Ηλία-Παναγιώτη Ηλιάδη, για το ποσό των 
2.582.993,46€ με ΦΠΑ. 

6. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δεκαοκτώ (18) μήνες, από την υπογραφή 
της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 22-02-2021. 

 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή δικτύου αγωγών αποχέτευσης 
ομβρίων στην περιοχή Ακρογιάλι Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων, η οποία λόγω αναγλύφου 
παρουσιάζει τα περισσότερα προβλήματα σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Με το υπόψη 
δίκτυο, τα όμβρια που απορρέουν στις οδούς της περιοχής, θα οδηγηθούν στους τελικούς 
αποδέκτες και από εκεί στην θάλασσα. Το συνολικό μήκος αγωγών είναι 4.858,50 μ. και 
περιλαμβάνει αγωγούς κυκλικής διατομής από ωπλισμένο σκυρόδεμα (τσιμεντοσωλήνες) και 
ορθογωνικούς αγωγούς από ωπλισμένο σκυρόδεμα. 
 
Γ. 3ος ΑΠΕ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
 

Ο 3ος Α.Π.Ε, βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και συντάχθηκε για να 
συμπεριλάβει: 
- όλες τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων, όπως προέκυψαν κατά  τη διάρκεια κατασκευής  του 
έργου, για ορθή και έντεχνη εκτέλεση αυτού, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου 
καθώς και τα διακριτά στοιχεία του, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (αρ. 156 
του Ν. 4412/2016).   
- τις νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωσή του έργου, 
σύμφωνα με το 3ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  και οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεσή του μετά την έναρξη 
κατασκευής του. Συντάχθηκε προκειμένου να καθορισθεί η τιμή μονάδας για 5  νέες  εργασίες, οι  
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οποίες  προέκυψαν κατά την εκτέλεση  των εργασιών και κρίνονται απαραίτητες για την άρτια και 
έντεχνη εκτέλεση 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 132 παρ. 4 του 
Ν.4412/2016 και του άρθρου 11 παρ. 3 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, δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και 
δεν  τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.  

Τέλος, τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από το Νόμο και γίνεται χρήση των 
«επί έλασσον δαπανών» σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ.3 του Ν4412/2016 για την οποία 
απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Συγκεκριμένα: 

Η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης 
νομοθεσίας (άρθρο 156 παρ. 3 Ν.4412/2016, εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους 
αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον δαπανών»:  
 να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό 

περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,  
 να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 
 να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,  
 να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,  
 να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα 

συμβατικά τεύχη,  
 να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν 

είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, 
απολογιστικές εργασίες, κλπ). 

Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η 
χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των 
εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά: 
 με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας 

εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 
 με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» 

σε άλλη  «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του 
έργου. 

 
Αυξομειώσεις ομάδων – Οικονομικά στοιχεία 
Η ομάδα παρουσιάζει συνολική αύξηση κατά 105.883,22 € (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε), ή ποσοστό 18,66%, 
καθώς το ποσό της σύμβασης ήταν 567.506,26 € ενώ με τον 3ο ΑΠΕ είναι 673.389,48 €. 
Σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ παρουσιάζεται αύξηση κατά 27.903,69 €.  
   
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Η ομάδα παρουσιάζει συνολική αύξηση κατά 44.601,86 € (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε.) ή ποσοστό 10,34% 
καθώς το ποσό της σύμβασης ήταν 431.329,08 € ενώ με τον 3ο ΑΠΕ είναι 475.930,94 €. 
Σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ παρουσιάζεται αύξηση κατά 1.581,86€.  
 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ-ΛΟΙΠΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ  
Η ομάδα παρουσιάζει συνολική αύξηση κατά 39.277,02 € (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε.) ή ποσοστό 14,75%, 
καθώς το ποσό της σύμβασης ήταν 266.245,25 € ενώ με τον 3ο ΑΠΕ είναι 305.522,27 €. 
 Σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ παρουσιάζεται αύξηση κατά 1.021,18 €.   
Συνολικά οι μεταβολές των δαπανών, σύμφωνα με τον προτεινόμενο 3ο ΑΠΕ, φαίνονται στον 
παρακάτω συνοπτικό πίνακα: 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2ος ΑΠΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 3ος ΑΠΕ 

Εργασίες 1.265.080,59 1.424.335,95 1.454.842,69 
 

ΓΕ & ΟΕ 18% 227.714,51 256.380,47 261.871,68 

Σύνολο 1.492.795,10 1.680.716,43 1.716.714,37 

Απρόβλεπτη δαπάνη 223.919,27 35.997,94 0,00 

Σύνολο 1.716.714,37 1.716.714,37 1.716.714,37 

Απολογιστικά  294.360,09 294.360,09 294.360,09 

Σύνολο 2.011.074,46 2.011.074,46 2.011.074,46 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 71.984,78 71.984,78 71.984,78 

Σύνολο 2.083.059,24 2.083.059,24 2.083.059,24 

Φ.Π.Α.  24%   499.934,22 499.934,22 499.934,22 

Γενικό  σύνολο  2.582.993,46 2.582.993,46 2.582.993,46 

Διαφορά  0,00 0,00 

Ποσοστό μεταβολής ποσού σύμβασης 0% 0% 

 
 
Έλεγχος μεταβολών επί έλασσον – επί πλέον δαπανών και απορρόφησης απροβλέπτων 
Στον κατωτέρω πίνακα γίνεται ο έλεγχος χρήσης των ‘επί έλασσον δαπανών’. Τα ποσά που 
αναφέρονται είναι με την εφαρμογή της έκπτωσης χωρίς ΓΕ&ΟΕ: 
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

(1) 
3ος ΑΠΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (ΝΕΕΣ 
ΤΙΜΕΣ) 

ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΕΣ 
ΤΙΜΕΣ (2) 

ΟΜΑΔΑ 
Α 

567.506,26 673.389,48 8.273,44 655.116,04 

ΟΜΑΔΑ 
Β 

431.329,08 475.930,94 15.468,60 460.462,34 

ΟΜΑΔΑ Γ 266.245,25 305.52,27 92.472,07 213.050,20 

ΣΥΝΟΛΟ 1.265.080,59 1.454.842,69 116.214,11 1.338.628,58 

     

 
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ  

(2)-(1) 

ΕΠΙ 
ΕΛΑΣΣΟΝ  

(2)-(1) 

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΩΝ 'ΕΠΙ 
ΠΛΕΟΝ' ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΟΜΑΔΑ 
Α 

87.609,78    

ΟΜΑΔΑ 
Β 

29.133,26    

ΟΜΑΔΑ Γ  53.195,05   

ΣΥΝΟΛΟ 116.743,04 53.195,05 (ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ – ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ =) 63.547,99 

     

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ  

'ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ' 
10% 20% 

 

 1.265.080,59 126.508,06  >53.195,05 

 266.245,25  53.249,05 >53.195,05 
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Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, γίνεται χρήση «επί έλασσον δαπανών’ της Ομάδας Γ 
ποσού 53.195,05 € (με την εφαρμογή της έκπτωσης, χωρίς ΓΕ&ΟΕ), ποσό το οποίο καλύπτει και 
τα δύο ανωτέρω αναφερόμενα κριτήρια (20% & 10%): 
- 53.195,05<53.249,05 (=20%x266.245,25 όπου 266.245,25 η δαπάνη της Ομάδας Γ) και 
- 53.195,05<126.508,06 (=10%x1.265.080,59 όπου 1.265.080,59 η δαπάνη της αρχικής σύμβασης 
του έργου). 
 
- Η Ομάδα Α απορροφά όλο το ποσό αυτό (53.195,05€) ενώ τα υπολειπόμενα ‘επί πλέον’ 
34.414,73€ χρησιμοποιούνται από τα απρόβλεπτα (53.195,05 + 34.414,73 = 87.609,78). 
- Η  Ομάδα Β χρησιμοποιεί για την ‘επί πλέον’ δαπάνη το ποσό των 29.133,26€ από τα 
απρόβλεπτα. 

 
Το τελικό ποσό (με ΓΕ & ΟΕ) που προκύπτει από την εκτέλεση : 
- της επί πλέον δαπάνης των συμβατικών εργασιών της (149.556,79 €  (επί πλέον δαπάνες) – 

62.770,16 € (επί έλασσον δαπάνες) = 86.786,63 € 
- καθώς και το ποσό των νέων εργασιών (με την εφαρμογή της έκπτωσης και του ΓΕ&ΟΕ): 

48.274,04 €   του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.,  85.682,28 € του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 3.176,32 €  του 3ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  . 

καλύπτονται από το ποσό των απροβλέπτων του έργου, δηλαδή γίνεται χρήση : 
86.786,63  € + 48.274,04 € + 85.682,28 € +3.176,32 €   = 223.919,27 € από το κονδύλι των 
απροβλέπτων που είναι 223.919,27 € και  μειώνονται στο ποσό των 0,00 €. 

 
Συνεπώς με τον 3ο ΑΠΕ: 
 Δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του και στους 

όρους της Σύμβασης.  
 Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά 

τεύχη. 
 Δεν καταργείται κάποια ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
 Δεν θίγεται η πληρότητα, η αρτιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, αντίθετα βελτιώνονται. 
 Γίνεται χρήση "επί έλασσον δαπανών" της τρίτης ομάδας κατά το ποσό  53.195,05 € (με 

την εφαρμογή της έκπτωσης, χωρίς ΓΕ&ΟΕ), χωρίς να γίνεται όμως υπέρβαση των ποσοστών 
που προβλέπονται από την παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει: 
-20% ανά ομάδα εργασίας: 53.195,05 € < 53.249,05 (=20%*266.245,25) και  
-10% επί του συνόλου: 53.195,05 € < 126.508,06 (=10%*1.265.080,59). 

 
Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
  
 Με την με αρ. πρωτ.: οικ./2081/ΦΜ/21-09-2016 (ΑΔΑ: 9Β8Τ7Λ7-Μ6Λ) Απόφαση της Δ/νσης 

Τεχνικών  Έργων  της  Π.Ε.Δ.Α. εγκρίθηκε  η επικαιροποιημένη οριστική μελέτη υδραυλικών 
έργων και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, πλην της διακήρυξης. Τα υδραυλικά στοιχεία 
που απαιτήθηκαν για τη σύνταξη της μελέτης δημοπράτησης ελήφθησαν από την εγκεκριμένη 
“Μελέτη Aντιπλημμυρικής Προστασίας Νέας Περάμου Β΄ Φάση (Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε., 2001). Στην παρούσα φάση κατασκευής του έργου, ήτοι σε μεγάλο χρονικό διάστημα 
μετά την μελέτη του 2001, είναι απολύτως απαραίτητο να γίνουν κατάλληλες προσαρμογές 
στην μελέτη ώστε να ληφθούν υπόψη τα νέα επιβαρυμένα υδρολογικά δεδομένα, έτσι όπως 
έχουν προκύψει ύστερα από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώνονται στην περιοχή 
τα τελευταία χρόνια. Οι προσαρμογές αυτές κρίνονται αναγκαίες και θεωρούνται αναπόσπαστο 
τμήμα της υπό εκτέλεση εργολαβίας. 

 Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και κατόπιν αναφορών από κατοίκους της περιοχής για 
επαναλαμβανόμενη αστοχία απορροής των ομβρίων υδάτων σε συγκεκριμένο σημείο του 
Κεντρικού Συλλεκτήρα ΚΣ1, διενεργήθηκε αυτοψία όπου και διαπιστώθηκε ότι ο Κεντρικός 
Συλλεκτήρας ΚΣ1 έχει κατασκευαστεί με διαφορετικές διαστάσεις ανάντη της ΠΕΟΑΚ, στην 
συμβολή της με την οδό Πλαστήρα και κατάντη της ΠΕΟΑΚ στην οδό Μόσχου (ενδεχομένως 
λόγω στενότητας χώρου). Η διαφοροποίηση αυτή στις διαστάσεις, δημιουργεί πρόβλημα 
ακριβώς ανάντη της ΠΕΟΑΚ, όπου ο ΚΣ1 υπερχειλίζει, οπότε τα επιπλέον επιφανειακά 

ΑΔΑ: 657Ε7Λ7-ΧΛΥ



 

 7 

απορρέοντα όμβρια οδηγούνται στην οδό Μόσχου και στην ευρύτερη κατάντη περιοχή 
πλημμυρίζοντάς την. Είναι απαραίτητο δηλαδή να αποφορτιστεί κατά το δυνατόν ο ΚΣ1. 

 Με το από 21-09-2020 έγγραφό του ο Μελετητής του έργου επιβεβαίωσε την στενότητα του 
συλλεκτήρα ΚΣ1 και υπέδειξε ότι ο συλλεκτήρας ΚΣ1 δεν θα πρέπει να δεχτεί μεγαλύτερο 
φορτίο από το υπάρχον. 

 Εκβολή αγωγού Σ01 
Στα πλαίσια της τρέχουσας εργολαβίας έχει ήδη κατασκευαστεί ο αγωγός Σ01 και σύμφωνα με 
την αρχική μελέτη του έργου εκβάλλει στον συλλεκτήρα ΚΣ1.  
Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι απαραίτητη η εκβολή του σε διαφορετικό συλλεκτήρα από τον 
αρχικά μελετημένο ΚΣ1. Για τον λόγο αυτόν προτείνεται η κατασκευή νέου αγωγού που 
ακολουθεί την Π.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου και την οδό Ν. Κρυάδα (αγωγός ομβρίων SN8 
DΝ1000) και καταλήγει στην θάλασσα στην περιοχή της μαρίνας σκαφών (ορθογωνικός 
αγωγός 2.00χ1.00m). Το συνολικό μήκος του νέου αγωγού θα είναι περίπου 259 μέτρα.  

 Εκβολή αγωγών 04 & 05 
Στα πλαίσια της τρέχουσας εργολαβίας και κατόπιν τροποποίησης της αρχικής μελέτης, έχει 
ήδη κατασκευαστεί ο αγωγός 04 που αποχετεύει τους αρχικά μελετηθέντες 04 και 05 οι οποίοι, 
σύμφωνα με την αρχική μελέτη του έργου κατέληγαν στον συλλεκτήρα ΚΣ1.  
Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι απαραίτητη η εκβολή του σε διαφορετικό συλλεκτήρα από τον 
αρχικά μελετημένο ΚΣ1. Για τον λόγο αυτόν ο αποδέκτης του αγωγού 04 προτείνεται να είναι ο 
υφιστάμενος συλλεκτήρας που ακολουθεί την οδό Πέγκα και καταλήγει στην θάλασσα. Για την 
σύνδεση του αγωγού 04 είναι απαραίτητη η ανακατασκευή υφιστάμενου σωληνωτού τμήματος 
μήκους περίπου 32,50 μέτρων με αγωγό σκυροδέματος ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων 
ίδιων με αυτή που έχει και ο υφιστάμενος στον οποίο καταλήγει, δηλαδή 2.00μ.x0.90μ.  

 Σύμφωνα με το από 07-07-2021 (12η Συνεδρία) Πρακτικό του, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων 
Έργων Περιφέρειας Αττικής εξέφρασε ομόφωνα (α) την θετική του γνώμη για την τροποποίηση 
της μελέτης του έργου, (β) την σύμφωνη γνώμη του για την χρήση των επί έλασσον δαπανών 
στον 3ο ΑΠΕ του έργου και (γ) την θετική του γνώμη για την σύναψη 1ης ΣΣΕ στον 3ο ΑΠΕ του 
έργου. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1 του Ν4412/2016: 
1.α) Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο 
φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών 
εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα 
σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση 
του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο 
του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά 
να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις 
αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική 
σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της 
φύση. 
β) Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη 
σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες απαγορεύεται να 
υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης, 
χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ. 
Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης 
δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον 
πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και 
η παράγραφος 2 του άρθρου 132….. 

 
Για τις υπόψη συμπληρωματικές εργασίες συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: 
 Δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του και στους 
όρους της Σύμβασης. 
 Παρουσιάζουν αναγκαία συνάφεια με το έργο, δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή 
οικονομικά από την αρχική σύμβαση δίχως να δημιουργήσουν  μείζονα προβλήματα για την 
αναθέτουσα αρχή και κρίνονται ως απολύτως απαραίτητες  και αναγκαίες για την ολοκλήρωση της 
κατασκευής του έργου, έτσι ώστε το έργο στο σύνολο του να καθίσταται ασφαλές, άρτιο και 
λειτουργικό. 
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 Προέκυψαν λόγω περιστάσεων που δεν  ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μία επιμελή 
αναθέτουσα αρχή. 
 
 
Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3ου ΑΠΕ 

 
Οι μεταβολές των δαπανών, σύμφωνα με τον προτεινόμενο 3ο ΑΠΕ και την 1η ΣΣΕ, φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 2ος ΑΠΕ 3ος ΑΠΕ 1η  ΣΣΕ 3ος ΑΠΕ & 1η ΣΣΕ 
σΣΣΕ 

Εργασίες 1.265.080,59 1.424.335,95 1.454.842,69 186.794,71 1.641.637,404 

ΓΕ & ΟΕ 18% 227.714,51 256.380,47 261.871,68 33.623,05 295.494,73 

Σύνολο 1.492.795,10 1.680.716,43 1.716.714,37 220.417,76 1.937.132,13 

Απρόβλεπτη δαπάνη 223.919,27 35.997,94 0,00 33.062,66 33.062,66 

Σύνολο 1.716.714,37 1.716.714,37 1.716.714,37 253.504,17 1.970.194,79 

Απολογιστικά  294.360,09 294.360,09 294.360,09 53.838,50 348.198,59 

Σύνολο 2.011.074,46 2.011.074,46 2.011.074,46 307.318,67 2.318.393,38 

Αναθεώρηση 71.984,78 71.984,78 71.984,78 0,00 71.984,78 

Σύνολο 2.083.059,24 2.083.059,24 2.083.059,24 307.318,92 2.390.378,16 

Φ.Π.Α.  24%   499.934,22 499.934,22 499.934,22 73.756,54 573.690,76 

Γενικό  σύνολο  2.582.993,46 2.582.993,46 2.582.993,46 381.075,46 2.964.068,92 

Διαφορά  0,00 0,00 381.075,46 381.075,46 

Ποσοστό μεταβολής ποσού σύμβασης 0% 0% 14,75% 14,75% 

 
Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, με τον 3ο Α.Π.Ε. (χωρίς την 1η ΣΣΕ) η δαπάνη 

εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α.) ανέρχεται στο ποσό των 2.083.059,24 € στο οποίο συμπεριλαμβάνεται 
ποσό 1.716.714,37 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, ποσό 0,00 € για απρόβλεπτα, ποσό 294.360,09 € 
για απολογιστικά και ποσό 71.984,78 € για αναθεώρηση.  

Επιπλέον του ανωτέρω ποσού προβλέπονται 499.934,22 € για Φ.Π.Α. 
Η συνολική δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε. (χωρίς την 1η ΣΣΕ) ανέρχεται στο ποσό των 2.582.993,46 

ευρώ (με ΦΠΑ), ήτοι βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη της σύμβασης 
και σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ. 

Η δαπάνη εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 307.318,92 
€, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται 220.417,76 για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ ποσό 33.062,66€ για 
απρόβλεπτα και ποσό 53.838,50€ για απολογιστικά. Επιπλέον του ανωτέρω ποσού προβλέπονται 
73.756,54 ευρώ για Φ.Π.Α. 

Συνεπώς, η συνολική δαπάνη της 1ης ΣΣΕ ανέρχεται στο ποσό των 381.075,46 ευρώ (με 
ΦΠΑ), ήτοι βρίσκεται σε υπέρβαση σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη της σύμβασης κατά 
14,75% (=381.075,46/2.582.993,46). 
 
Συνεπώς η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών: 

 Πληροί αθροιστικά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και η συνολική της δαπάνη 
ανέρχεται στο ποσό των 381.104,91€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ήτοι ποσοστό 14,75% 
(=381.075,46€/2.582.993,46€) και ακολουθεί του περιορισμούς που τίθενται στην παρ. 2 του 
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «Ήσσονος σημασίας» σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 
22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι η αξίας της είναι : 
α)  Κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 
4412/2016 
β)  Η αξία της τροποποίησης της Σύμβασης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15,00% της αξίας της  
αρχικής Σύμβασης (14,75%). 
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γ)  Η τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση του έργου. 
Κατόπιν των ανωτέρω, 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 

1. Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στο 
Ακρογιάλι Ν. Περάμου του Δήμου Μεγαρέων» αναδόχου «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ», συνολικής δαπάνης 
2.964.068,92 € (με Φ.Π.Α.), σε αύξηση με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης κατά 
14,75% και  
2. Την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υπόψη έργου, συνολικής 
δαπάνης 381.075,46 € (με Φ.Π.Α.)  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα αποφασίζει 
 

1. Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στο 
Ακρογιάλι Ν. Περάμου του Δήμου Μεγαρέων» αναδόχου «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ», συνολικής δαπάνης 
2.964.068,92 € (με Φ.Π.Α.), σε αύξηση με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης κατά 
14,75% και  
2. Την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υπόψη έργου, συνολικής 
δαπάνης 381.075,46 € (με Φ.Π.Α.)  

 
 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό 

μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία. 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα 

απέχουν από την ψηφοφορία. 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό  με 

την εξής παρατήρηση: «Διατηρείται το αρχικό συμβατικό ποσό με μηδενισμό των απροβλέπτων 
και απομείωση περί τις 50.000 € από συμβατικές εργασίες». 

 
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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