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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 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2227/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-10-2021, 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: 814022/30-09-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 30-09-2021. 

 
Θέμα 52ο  

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών του έργου «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 
ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» , εργολαβία ΑΠ. 
94, με κωδικό ΟΠΣ 5033061, προϋπολογισμού 10.949.200,00  ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.). 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος  

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Κουρή Μαρία  

• Καραμάνος Χρήστος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
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 Γκίκα (Υπάλληλο 
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της Δ/νσης Αντιπλημμυρικής Προστασίας) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Την υπ’ αριθ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η  υπ’ αριθ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού  Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ.1661/Β/11-05-2018). 

3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»).  

4. Το Π.Δ. 7/18-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α’), «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».  

5. Το Ν. 4735/2020 «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» (Φ.Ε.Κ. 197/Α/12-10-2020). 

6. Την υπ’ αριθμ. 499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβασης 
Αρμοδιοτήτων (ΑΔΑ:ΩΞΡΟ7Λ7-7ΕΣ). 

7. Την υπ’ αριθμ. 624277/31-08-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης ισχύος 
των υπ’ αριθμ. 498816/2-9-2020 «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής», 499022/2-9-
2019 «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής/ Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» και 696452/5-11-2020 «Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών» Αποφάσεών 
του (ΑΔΑ: Ω1Μ77Λ7-11Ο). 

8.  Την υπ’ αριθμ. 1002357/28-12-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1077 Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2020). 

9. Την υπ’ αριθμ. 625207/23-7-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής - Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών - Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της υπ’ αρ. 457959/1-7-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (Β’ 2763)» (ΦΕΚ 3353 Β /26-7-2021). 

10.  Tην υπ’ αρ. 423/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2018, ενώ με την υπ’ 
αρ. 425/2017 Απόφαση εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το Οικονομικό 
Έτος 2018, όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος (Κ.Α.Ε. 9775.06.015).  

11. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου όπως συντάχθηκαν και επικαιροποιήθηκαν από τη μελετητική 
εταιρεία «ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ελέγχθηκαν διορθώθηκαν από το τμήμα Μελετών 
της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας και εγκρίθηκαν από τη Δ/νση Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας με την αρ. 826οικ./17-4-2018 σχετ. 825 απόφαση.  

12. Την υπ’ αρ. 1013/2018 (ορθή επανάληψη) ΑΔΑ: 6ΞΑΧ7Λ7-ΤΘΖ Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίστηκε α) η προσφυγή σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης αλλά με ανάρτηση αυτής στο 
ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 , παρ. γ 
του Ν.4412/2016, για το έργο του θέματος β) η σύντμηση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του 
έργου σε δέκα (10) μήνες, γ) η έγκριση των όρων της συνημμένης πρόσκλησης και της 
διακήρυξης, δ) την ηλεκτρονική διαδικασία μέσω της ΕΣΗΔΗΣ, ε) η επιλογή διά κληρώσεων 7 
(επτά) εταιρειών, που θα κληθούν να υποβάλλουν προσφορά, με ηλεκτρονικό σύστημα 
κλήρωσης, από τον κατάλογο που συντάχθηκε από τη Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας. 

13. Την υπ’ αρ. 1671/19-06-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ: 69ΞΒ7Λ7-82Β) με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στην ένωση 
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Οικονομικών Φορέων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 
30,81% που αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη 6.213.822,92 € (πλέον ΦΠΑ 24%). 

14. Το Εργολαβικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε την 03/08/2018 για το ποσό των 4.484.580,38 € 
για εργασίες, 807.224,47 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, 476.262,44 € για απρόβλεπτα, 338.983,05 € για 
απολογιστικά, 42.217,63 € για ΓΕ & ΟΕ 18% απολογιστικών και 64.554,95 € για αναθεώρηση, 
ήτοι Συνολικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α.: 6.213.822,92 €, με συμβατική προθεσμία περαίωσης του 
έργου 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18SYMV003533202).  

15. Την υπ’ αρ. 3803/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
78ΨΛ7Λ7-4ΤΖ) με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, όπως 
περιλαμβανόταν στον 1ο Α.Π.Ε., συνολικής δαπάνης 3.283.914,08 (με Φ.Π.Α.) με υπέρβαση 
ποσοστού 39,89% έναντι της αρχικής σύμβασης (7.705.140,42 με Φ.Π.Α.). 

16. Την 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου που υπογράφηκε στις 7-5-2019 για το ποσό των 
1.788.956,00 € για εργασίες, 322.012,08 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, 189.987,13 € για απρόβλεπτα, 
337.362,60 € για απολογιστικά και 10.000,00 € για αναθεώρηση, ήτοι συνολικού ποσού χωρίς 
Φ.Π.Α.: 2.648.317,81€ (ΑΔΑΜ: 19 SYMV 004933715).  

17.  Την υπ’ αριθ. 2364_2019/24-07-2019 πράξη (ΑΔΑ: ΩΡΚΧ7Λ7-ΦΣΘ) της Περιφερειάρχη Αττικής 
με την οποία εντάχθηκε το έργο: «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική με κωδικό 
ΟΠΣ 5033061. 

18. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 485363/27-08-2019 Απόφαση της Διεύθυνσης Έργων  Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας (ΑΔΑ: Ψ4Δ57Λ7-475) με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος  Α.Π.Ε. του έργου που 
περιλαμβάνει: α) την αρχική σύμβαση συνολικής δαπάνης 7.705.140,42 € εκ των οποίων ποσό 
5.768.067,29 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18% και απρόβλεπτα, 64.554,95 € για αναθεώρηση, 
381.200,68 € για απολογιστικά με ΓΕ & ΟΕ και 1.491.317,50 € για Φ.Π.Α. 24% και β) την 1η 
συμπληρωματική σύμβαση εργασιών συνολικής δαπάνης 3.283.914,08€. εκ των οποίων ποσό 
2.300.955,21€.(για εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα), 10.000,00€. για αναθεώρηση, 
337.362,60€. για απολογιστικά και 635.596,27€. για Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με τον 1o  Α.Π.Ε. 

19. Την υπ’ αριθ. 3138/17-12-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ: 6ΛΞΠ7Λ7- ΨΥΞ) με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης 
του έργου όπως περιλαμβάνεται στο 3o  Α.Π.Ε., συνολικής δαπάνης 943.075,47€ εκ των οποίων 
ποσό 500.808,94€ για εργασίες και Γ.Ε. & Ο.Ε, 45.072,81€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 1.000,00€ 
για αναθεώρηση, 213.662,98€ για απολογιστικά και 182.530,74€ για Φ.Π.Α. (24%) ήτοι με 
υπέρβαση από την αρχική σύμβαση ποσοστό 9,46%. 

20.  Τη 2η συμπληρωματική σύμβαση του έργου που υπογράφηκε στις 3-4-2020 για το ποσό των 
424.414,36 € για εργασίες, 76.394,58 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, 45.072,81€ για απρόβλεπτα, 
213.662,98 € για απολογιστικά και 1.000,00 € για αναθεώρηση, ήτοι συνολικού ποσού χωρίς 
Φ.Π.Α: 182.530,74 € (ΑΔΑΜ: 20SYMV006523543). 

21. Τη με αριθ. πρωτ. 551232/29-7-2020 Απόφαση  της Διεύθυνσης Έργων  Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας (ΑΔΑ: 6ΡΚΗ7Λ7-ΣΦ4)  με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε. του έργου συνολικής 
δαπάνης 11.932.129,97 € που περιλαμβάνει: α) συνολική δαπάνη για την αρχική σύμβαση 
ποσού 7.705.140,42 €, εκ των οποίων για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε) 5.768.047,53 €, απρόβλεπτες 
δαπάνες 19,76 € , απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε.) 381.200,68 €, αναθεώρηση 64.554,95 €, και 
1.491.317,50 € Φ.Π.Α. β) συνολική δαπάνη για την 1η συμπληρωματική σύμβαση ποσού 
3.283.914,08 €, εκ των οποίων για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε) 2.299.280,88 €, απρόβλεπτες 
δαπάνες 1.674,33 €, αναθεώρηση 10.000,00 €, απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε.) 337.362,60 € και 
635.596,27 € Φ.Π.Α. και γ) συνολική δαπάνη για την 2η συμπληρωματική σύμβαση ποσού 
943.075,47 €, εκ των οποίων για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε) 545.873,51 €, απρόβλεπτες δαπάνες 
8,24 €, αναθεώρηση 1.000,00 €, απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε.) 213.662,98 € και 182.530,74 € 
Φ.Π.Α. 

22. Τις  υπ’ αριθ. 1350/2019, 2546/2019, 705/2020 και 1474/2020 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τις οποίες η τελική ημερομηνία περαίωσης των 
εργασιών είναι η 31η Οκτωβρίου 2020. 

23. Τη με αριθ. πρωτ. 828372/27-10-2020 Απόφαση  της Διεύθυνσης Έργων  Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΨ777Λ7-ΑΨ7)  με την οποία εγκρίθηκε ο 5ος Α.Π.Ε. του έργου συνολικής 
δαπάνης 11.932.129,97 € που περιλαμβάνει: α) συνολική δαπάνη για την αρχική σύμβαση  
ποσού 7.705.140,42 €, εκ των οποίων 5.768.067,29 € για  εργασίες (με  Γ.Ε. & Ο.Ε), 
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απρόβλεπτες δαπάνες 0,00 €, απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε.)  381.200,68 €, αναθεώρηση 
64.554,95 €, και 1.491.317,50 €  Φ.Π.Α., β) συνολική δαπάνη για την 1η συμπληρωματική 
σύμβαση ποσού  3.283.914,08 €, εκ των οποίων για  εργασίες (με  Γ.Ε. & Ο.Ε) 2.300.955,21 €, 
απρόβλεπτες δαπάνες 0,00 €, αναθεώρηση 10.000,00 €, απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε.) 
337.362,60 € και 635.596,27 € Φ.Π.Α. και γ) συνολική δαπάνη για την 2η  συμπληρωματική 
σύμβαση ποσού  943.075,47 €, εκ των οποίων για  εργασίες (με  Γ.Ε. & Ο.Ε) 545.881,74 €, 
απρόβλεπτες δαπάνες 0,01 €, αναθεώρηση 1.000,00 €, απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε.) 
213.662,98 € και 182.530,74 € Φ.Π.Α. 

24. Τη με αριθ. πρωτ. 872421/11-11-2020 βεβαίωση περαίωσης της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Τμήμα 
Ρεμάτων της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας) που αφορά στην εντός της 
συμβατικής προθεσμίας περαίωση των εργασιών του έργου. 

25. Την από 27-11-2020 υποβληθείσα τελική επιμέτρηση του έργου η οποία εγκρίθηκε από τη 
Δ/νουσα Υπηρεσία την 9η Δεκεμβρίου 2020 (αριθ. πρωτ. έγκρισης 950606/9-12-2020). 

26. Το με αρ. πρωτ. 689/19-5-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Ρεμάτων (Δ/σα Υπηρεσία 
του έργου) προς τη Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Προϊσταμένη Αρχή) με το οποίο 
ζητείται η σύσταση της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών του έργου 
αποστέλλοντας συνημμένα τη βεβαίωση περαίωσης με την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση των 
εργασιών καθώς και το μητρώο του έργου. 

27. Τη με αριθ. πρωτ. 536672/29-6-2021 Απόφαση Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας με 
την οποία συστάθηκε η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών του έργου του θέματος 
(ΑΔΑ: ΩΞΧ47Λ7-Μ5Σ). 

28. Το από 10-9-2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών του έργου το οποίο 
υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της ορισθείσας Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής με το από 22-9-
2021 υποβλητικό έγγραφο (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 783279 /22-9-2021). 

 

Και επειδή: 

1. Το από 10-9-2021 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής των εργασιών του έργου που 
αναφέρεται στο θέμα, έχει συνταχθεί από την αρμόδια Επιτροπή σύμφωνα με διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και τη νομοθεσία που διέπει τη 
σύμβαση του υπόψη έργου και έχει υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου χωρίς 
επιφύλαξη. 

2. Από το ανωτέρω Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής προκύπτει ότι η αρμόδια Επιτροπή 
πραγματοποίησε κατά το δυνατόν ποσοτικό έλεγχο των εργασιών που εκτελέσθηκαν, παραθέτει 
πίνακα με τις ποσότητες ο οποίος ευρίσκεται σε συμφωνία  με την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση 
και παραλαμβάνει τις εν λόγω εργασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

3. Σχετικά με την ποσοτική παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών στα πλαίσια της υπόψη 
εργολαβίας, η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής με βάση τα Π.Π.Α.Ε., τις εγκεκριμένες 
επιμετρήσεις, την Τελική Επιμέτρηση, που εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ.366481/4-6-2020 Απόφαση 
του Τμήματος Ρεμάτων, και τα κατασκευαστικά σχέδια έλεγξε, κατά το εφικτό, τα επιμετρητικά 
στοιχεία με επί τόπου γενικές η σποραδικές καταμετρήσεις και παραλαμβάνει τις εργασίες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

4. Σχετικά με την ποιοτική παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου, η Επιτροπή 
Προσωρινής Παραλαβής στο εν λόγω Πρωτόκολλό της αναφέρει: 

“Η Επιτροπή Παραλαβής των εργασιών της υπόψη Εργολαβίας αφού έλεγξε τα στοιχεία του φακέλου, 
στη συνέχεια μετέβη επί τόπου στο έργο, προέβη σε σποραδικό έλεγχο κατά το εφικτό και βρήκε 
ότι όλες οι εργασίες της Εργολαβίας είναι κατασκευασμένες κατά τους κανόνες της τέχνης και 
σύμφωνα με τα συμβατικά και επιμετρητικά στοιχεία της Εργολαβίας αυτής.” 

5. Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής διαπίστωσε ότι υπάρχει Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
(Σ.Α.Υ.) και ότι έχει καταρτιστεί Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το υπόψη έργο τα 
οποία συντάχθηκαν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

6. Έχουν εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 872421/11-11-2020 βεβαίωση περαίωσης της Δ/νουσας 
Υπηρεσία (Τμήμα Ρεμάτων της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας) και η έκθεση εκ 
μέρους της επίβλεψης του έργου σχετικά με την εντός της συμβατικής προθεσμίας περαίωση των 
εργασιών. 

7. Έχει εγκριθεί η από 27-11-2020 Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου (αριθ. πρωτ. 
950606/9-12-2020 Απόφαση του Τμήματος Ρεμάτων). 
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8. Στα πλαίσια του έργου του θέματος έχουν συναφθεί οι συμπληρωματικές συμβάσεις εργασιών: 
α). 1η συμπληρωματική σύμβαση συνολικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α:2.648.317,81 € (ΑΔΑΜ: 
19SYMV005068283, ημερομηνία υπογραφής: 7-5-2019) και β). 2η συμπληρωματική σύμβαση 
συνολικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α: 182.530,74 € (ΑΔΑΜ: 20SYMV006523543, ημερομηνία 
υπογραφής: 3-4-2020). 

9.  Σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 παρ. 2  του Ν. 4735/2020, για τις 
συμβάσεις με τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου, το πρωτόκολλο παραλαβής 
εγκρίνεται από την Οικονομική Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφασή της.  

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών του έργου «ΕΚΤΡΟΠΗ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», 
εργολαβία ΑΠ. 94, με κωδικό ΟΠΣ 5033061, προϋπολογισμού 10.949.200,00  ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.), 
ανάδοχης ένωσης οικονομικών φορέων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.» όπως συντάχθηκε 
και υπεγράφη από την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής, την επίβλεψη του έργου και ανεπιφύλακτα 
από το νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών του έργου «ΕΚΤΡΟΠΗ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», 
εργολαβία ΑΠ. 94, με κωδικό ΟΠΣ 5033061, προϋπολογισμού 10.949.200,00  ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.), 
ανάδοχης ένωσης οικονομικών φορέων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.» όπως συντάχθηκε 
και υπεγράφη από την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής, την επίβλεψη του έργου και ανεπιφύλακτα 
από το νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου. 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος καθώς και το 

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

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

παρατήρηση: «Στην εισήγηση αναφέρεται ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 31-10-2020 
οπότε η 15μηνη  υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου συντήρηση του λήγει στις 31-01-22. 
Παρατηρούμε, όμως, όπως μνημονεύεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, ότι η 
Δ/νουσα Υπηρεσία ζήτησε τη σύσταση της επιτροπής παραλαβής από την Προϊσταμένη Αρχή 
(Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας) την 19.5.21, δηλαδή με αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση 5 μηνών, οι τρεισήμισι από τους οποίους περιλαμβάνονταν στην περίοδο των 
χειμωνιάτικων βροχοπτώσεων. Θα ψηφίσουμε «λευκό» επιφυλασσόμενοι ενόψει της οριστικής 
παραλαβής του έργου, αφού γίνει εκτίμηση και της αντιπλημμυρικής συμπεριφοράς του έργου 
κατά την τρέχουσα φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο.». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

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