
 

 1 

   
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 49η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2297/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-10-2021, 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: 839250/7-10-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 7-10-2021. 
 

Θέμα 47ο  
Εγκριση 3ου ΑΠΕ και σύναψη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης στο έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ''ΛΕΩΦ.Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'' & ''ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΣΧΙΣΤΟΣ''», 
αναδόχου LM CONSTRUCTION ΑΚΤE. 
 
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  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη  
 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6) 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 10 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. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
3. Την υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018), περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 
4. Την υπ’ αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.  
5. Το Π.Δ. υπ’ αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α’ 42), 
αρμοδιότητας των Περιφερειών». 
6. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις». 
7. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων». 
8. Το Ν. 4146/2013 « Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές 
ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις». 
9. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
10. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις. 
11. Την με αρ. πρωτ. 265225/22-12-17 απόφαση έγκρισης της μελέτης του θέματος. 
12. Την από 14-06-2018 δημοπράτηση του έργου. 
13. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου. 
14. Το από 31-12-2018 εργολαβικό συμφωνητικό. 
15. Την υπ’ αρ. 2001/2019 (Συνεδρίαση 39η/05-08-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και η 1η Σ.Σ. του έργου του θέματος.  
16. Την από 16/01/2020 συναφθείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση για το ποσό των 326.521,80 
€ (με Φ.Π.Α.) 
17. Την Α.Π. 128085/15-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής με την οποία εγκρίθηκαν α) 
το 2ο ΠΚΤΜΝΕ και β) ο 2ος ΑΠΕ - 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος συνολικής 
δαπάνης (2ος ΑΠΕ – 1η Σ.Σ.) 1.772.863,00 € με Φ.Π.Α. 
18. Τον 3ο Α.Π.Ε. – 1η Σ.Σ. και την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση που συνέταξε η Δ/νουσα 
Υπηρεσία και υπέγραψε ανεπιφύλακτα η ανάδοχος εταιρεία. 
19. Το Πρακτικό της 17ης συνεδρίας/29-09-2021 του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α., υπ’ αρ. 15 Γνωμοδότηση. 
 
ΕΠΕΙΔΗ 
1. Η μελέτη του έργου «Συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία των οδικών αξόνων “Λεωφ. Α. 
Παπανδρέου” & “Επιβατικό Λιμάνι Πειραιά (Ακτή Κονδύλη) – Δραπετσώνα - Λιμάνι Κερατσινίου – 
Σχιστός”», προϋπολογισμού 2.950.000,00€, εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 265225/22-12-17 
απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιά και Νήσων.  
Το φυσικό αντικείμενο αφορά τις εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών, βελτίωση του 
οδοστρώματος και των συναφών υποδομών των οδικών Αξόνων «Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου» 
και «Επιβατικό Λιμάνι Πειραιά (Ακτή Κονδύλη) – Δραπετσώνα – Λιμάνι Κερατσινίου – Σχιστός» 
καθώς επίσης και εργασίες για τη συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών, βελτίωση καθώς και την 
παρακολούθηση λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων των σηράγγων της Δραπετσώνας και 
Κερατσινίου που ανήκουν στον εν λόγω άξονα. Εφόσον η Υπηρεσία διαπιστώσει σχετική ανάγκη, 
εργασίες που αφορούν το οδόστρωμα, τις συναφείς υποδομές αλλά και τις Η/Μ εγκαταστάσεις 
οδό-φωτισμού, αντλιοστασίων, κ.α., μπορεί να εκτελεστούν και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας της ΠΕ Πειραιά. 
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2. O 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις μεταβολές στις ποσότητες των εργασιών 
όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση του έργου. Επειδή χαρακτηρίζεται και ως έργο 
δυσχερούς προμέτρησης - διότι αφορά συντηρήσεις - έχει ως αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών να παρατηρείται μεταβολή στις αρχικά εγκεκριμένες ποσότητες του 
προϋπολογισμού της μελέτης. Στον 3ο Α.Π.Ε. η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών γίνεται 
εντός ομάδας, χωρίς να γίνεται μεταφορά δαπανών από ομάδα σε ομάδα και όλες οι επί πλέον 
δαπάνες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα. 
 Η συνολική δαπάνη των συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.028.076,75 € προ 
Φ.Π.Α., ήτοι παραμένει ως έχει.  
 Η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 104.760,78 € προ Φ.Π.Α., 
ήτοι παραμένει ως έχει. 
 Το ποσό των απροβλέπτων διαμορφώνεται από 32.407,77 € στα 32.407,57 €. 
 Η δαπάνη της αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 1.159,09 € προ Φ.Π.Α., ήτοι παραμένει 
ως έχει. 
 Η συνολική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ ανέρχεται σε 1.446.341,20 € με Φ.Π.Α., ήτοι παραμένει ως έχει. 
 
3. Στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν υπάρχουν μεταβολές. 
 
4. Η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση (2η Σ.Σ.) συντάχθηκε προκειμένου να περιλάβει 
συμπληρωματικές εργασίες που απαιτήθηκαν λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και οι οποίες δεν 
περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και είναι απολύτως αναγκαίες προκειμένου το έργο να 
ανταποκρίνεται στον προορισμό του που είναι πέραν της συντήρησης και η αποκατάσταση 
έκτακτων - επικίνδυνων βλαβών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και υγεία των πολιτών.  
Ειδικότερα: 
Την 30/8/2021 στην Λ. Ανδρέα Παπανδρέου, μετά την έξοδο της σήραγγας Κερατσινίου με 
κατεύθυνση προς Πειραιά, σημειώθηκε ανατροπή βυτιοφόρου οχήματος το οποίο έφερε 
επικίνδυνο εύφλεκτο φορτίο υγρής ασφάλτου. Συνέπεια του ανωτέρω ατυχήματος ήταν η 
πρόκληση φθορών σε δομικά στοιχεία της οδού και κυρίως η διάχυση και διασπορά του ρευστού 
φορτίου στο οδόστρωμα, στη νησίδα, στα φρεάτια υδροσυλλογής και στους συνδετήριους αυτών 
με τον αποδέκτη. Αμέσως μετά το ατύχημα παρευρέθη η τροχαία Κορυδαλλού, η πυροσβεστική 
και το Λιμεναρχείο Πειραιά προκειμένου να απομακρυνθεί το επικίνδυνο υλικό από το οδόστρωμα 
αλλά και εκτραπεί - διευθετηθεί η κυκλοφορία. Σημειώνεται ότι η οδός είναι τμήμα του 
δευτερύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου και εξυπηρετεί πέραν των άλλων την είσοδο και έξοδο του 
εμπορικού τμήματος του λιμένος του Πειραιά.  
Ειδικότερα διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Α) Κατεύθυνση προς Πειραιά  

1. Φθορές επί του πεζοδρομίου, τοιχίου και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων.  
2. Σημαντική φθορά της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας καθώς ακόμη και μετά την ανάμειξη 
του χύδην υλικού με άμμο και την απομάκρυνσή του, υπολείμματα αυτού είχαν στερεοποιηθεί και 
ενσωματωθεί στη στρώση κυκλοφορίας με αποτέλεσμα την δημιουργία ολισθηρής επιφάνειας 
αδύνατης να προσπελαστεί από όχημα ή πεζό. Η αποκατάσταση απαιτεί φρεζάρισμα και 
κατασκευή νέας ασφαλτικής αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας.  
3. Διαρροή του υλικού κάτω από τη νησίδα διαχωρισμού της κυκλοφορίας η οποία αποτελείται 
από εγκιβωτισμένο χώμα ανάμεσα σε στηθαία σκυροδέματος ύψους 1μ. Το υλικό αυτό 
παραμένει κάτω από τη νησίδα και άλλωτε είναι σε στερεή κατάσταση και άλλοτε με την αύξηση 
της θερμορασίας ρευστοποιείται και διαρρέει στην οδό από τα κενά μεταξύ των στοιχείων του 
σκυροδέματος.  
4. Πλήρωση των φρεατίων υδροσυλλογής τύπου Α (με σχάρα) με πίσσα και έμφραξη των 
συνδετηρίων αυτών, τα οποία βρίσκονται επί της νησίδας, καθώς και δύο φρεατίων 
υδροσυλλογής τύπου Τ (με μετώπη) επί της εξόδου της σήραγγας. 
5. Πλήρωση του κεντρικού φρεατίου που συλλέγει τα ύδατα των ανωτέρω φρεατίων.  

Β) Κατεύθυνση προς Κερατσίνι 
1. Σημαντική φθορά της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας λόγω της υγρής ασφάλτου ως 
αναλύθηκε παραπάνω.  
2. Πλήρωση των φρεατίων υδροσυλλογής τύπου Τ με πίσσα, έμφραξη των συνδετηρίων αυτών, 
πλήρωση με πίσσα του κεντρικού φρεατίου και μερική πλήρωση του κεντρικού αγωγού 
(αποδέκτης) που διέρχεται κάτω από την Λεωφόρο και απορρέει στη θάλασσα μέσω του ΟΛΠ.  
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Η περιγραφείσα βλάβη έχει ουσιωδώς καταργήσει την λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος 
απορροής των ομβρίων (επί των φρεατίων υδροσυλλογής, των συνδετηρίων αυτών και επί του 
κεντρικού αγωγού ομβρίων), και κατά συνέπεια έχει προκαλέσει μια εξαιρετικά εικίνδυνη 
κατάσταση καθώς λόγω της μηκοτομής του εδάφους τα όμβρια ύδατα συγκεντρώνονται στην εν 
λόγω θέση και σε περίπτωση βροχότωσης θα πρέπει η οδός να αποκλειστεί. Κατά συνέπεια η 
επαναλειτουργία του αποχετευτικού συστήματος ομβρίων κρίνεται επιτακτική και εξαιρετικά 
επείγουσα καθώς σε περίπτωση ακόμα και μικρής βροχόπτωσης αφενός μεν θα πρέπει να 
αποκλειστούν οι σήραγγες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω συσσώρευσης των υδάτων και 
αφετέρου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης δυστυχήματος για τα διερχόμενα οχήματα 
(τετράτροχα και δίτροχα).  
Για την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος προτείνεται η πλήρης καθαίρεση του υπάρχοντος 
και μη λειτουργικού πλέον δικτύου απορροής ομβρίων και η κατασκευή νέου διότι το υλικό (υγρή 
πίσσα) στο μεγαλύτερο μέρος του έχει στερεοποιηθεί και όπως μας είπε εξειδιευμένη εταιρεία στη 
διαχείριση του εν λόγω μη ανακυκλώσιμου επικίνδυνου για το περιβάλλον υλικό δεν υπάρχει άλλος 
τρόπος αποκομιδής του. . Ειδικότερα οι εργασίες που προτείνεται να εκτελεστούν είναι:  
1. Καθαίρεση του παλαιού συστήματος απορροής (φρεατίων, συνδετήρια, κεντρικός αγωγός). Η 
καθαίρεση του υπάρχοντος δικτύου, των φρεατίων και των συνδετηρίων δεν θα γίνει με τις 
συμβατικές μεθόδους που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες εργασίες των περιγραφικών 
τιμολογίων. Ο λόγος είναι διότι οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με ιδιαίτερη προσοχή καθότι 
πρέπει να γίνεται διαχωρισμός των προϊόντων που έχουν καλυφθεί με πίσσα από τα υπόλοιπα 
προϊόντα καθαιρέσεων. Αυτό διότι τα δομικά υλικά που είναι καλυμμένα με πίσσα δεν μπορούν να 
πάνε σε χώρους ανακύκλωσης υλικών κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ αλλά τοποθετούνται σε άλλους 
κάδους εταιρείας εξειδικευμένης στη διαχείριση τέτοιου είδους υλικών.  
2. Επανακατασκευή όλου του συστήματος αποροής ομβρίων υδάτων στην είσοδο και έξοδο της 
σήραγγας του Κερατσινίου η οποία περιλαμβάνει τις εργασίες: 

 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες  
 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες  
 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου 
 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με θραυστά υλικά λατομείου 
 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεχρήση κρουστικού 

εξοπλισμού 
 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 

C12/15 
 Kαλύμματα φρεατίων  
 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής  
 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, 
 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων 

τσιμεντοσωλήνων  
 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 

C12/15 
 Μικροκατασκευές (φρεάτια,ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 
 Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25 
 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C 
 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων 
 Κατασκευή τμημάτων αγωγού συνδέσεως φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων 
 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο 

επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,40m ή 0,60m ΠΚΕ) 
 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο 

υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) 
 Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους 
 Κατασκευές από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ή και μορφοσίδρο - ελάσματα γαλβανισμένα 
 Απολογιστικές εργασίες 
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Η συνολική δαπάνη των εργασιών της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
179.233,49 € προ Φ.Π.Α., ήτοι: 

 Η συνολική δαπάνη της 2ης Σ.Σ. με ΓΕ & ΟΕ ανέρχεται σε 54.985,64 €. 
 Το ποσό των απροβλέπτων ανέρχεται σε 8.247,85 €. 
 Το ποσό των απολογιστικών ανέρχεται σε 116.000,00 €. 

 
5. Η αρχική σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί με την σύναψη της 2ης Σ.Σ. κατά τα ανωτέρω 
δεδομένου ότι: 
α) Οι εργασίες που περιλαμβάνει η 2η Σ.Σ. δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση αλλά 
κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου. Δεν ήταν 
δυνατόν να επισημανθούν και να ενταχθούν στο Τεχνικό αντικείμενο του αρχικού έργου, 
δεδομένου ότι όλες οι παραπάνω εργασίες οφείλονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις που 
συνέβησαν μετά τον χρόνο δημοπράτησης του έργου. Τηρούνται επομένως τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 156 παρ.1 του Ν.4412/2016. 
β) Οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την 
κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή. 
γ) Οι συμπληρωματικές εργασίες αποτελούν προϋπόθεση για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση 
του φυσικού αντικειμένου. 
δ) Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης. 
ε) Η δαπάνη της 1ης και 2ης Σ.Σ. δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. 
 
6. Η συνολική δαπάνη των εργασιών της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 
των 179.233,49 € προ Φ.Π.Α., η αξία της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 15,38% της αρχικής 
συμβατικής δαπάνης. 
 
7.  Η συνολική δαπάνη της 1ης και 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ανέρχεται σε 
442.557,52 € προ Φ.Π.Α., ήτοι σε υπέρβαση κατά 37,98% της αρχικής συμβατικής δαπάνης.  
 
8. Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον 3ο Α.Π.Ε. - 1η ΣΣ - 2η ΣΣ του έργου του 
θέματος.  
 
9.  Βάσει του Πρακτικού της 17ης συνεδρίας/29-09-2021 του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α., υπ’ αρ. 15 
γνωμοδότηση, το Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε. γνωμοδότησε θετικά για τη σύναψη της 2ης Σ.Σ. στον 3ο 
ΑΠΕ του έργου του θέματος. 
 
Η συνολική δαπάνη του έργου (3ος ΑΠΕ + 1η Σ.Σ. + 2η Σ.Σ.) ανέρχεται σε 1.446.341,20 + 
326.521,80 + 222.249,53 = 1.995.112,53 € με Φ.Π.Α.  

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
α) Tην έγκριση του 3ου ΑΠΕ – 1ης Σ.Σ. & του 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ''ΛΕΩΦ.Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'' & ''ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ 
ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΣΧΙΣΤΟΣ''» αναδόχου LM 
CONSTRUCTION ΑΚΤE, συνολικής δαπάνης 1.446.341,20 + 326.521,80 = 1.772.863,00 € με 
Φ.Π.Α., ήτοι σε ισοζύγιο της εγκεκριμένης με τον 2ο ΑΠΕ – 1η Σ.Σ. 
β) Την έγκριση για τη σύναψη της 2ης Σ.Σ. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ''ΛΕΩΦ.Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'' & ''ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ 
ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΣΧΙΣΤΟΣ''» αναδόχου LM 
CONSTRUCTION ΑΚΤE, συνολικής δαπάνης 222.249,53 € με Φ.Π.Α., ήτοι σε ποσοστό 15,38% 
της αρχικής σύμβασης (συνολική υπέρβαση της αρχικής συμβατικής δαπάνης 1η Σ.Σ. + 2η Σ.Σ. = 
37,98%).  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

   α) Tην έγκριση του 3ου ΑΠΕ – 1ης Σ.Σ. & του 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ''ΛΕΩΦ.Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'' & ''ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ 
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ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΣΧΙΣΤΟΣ''» αναδόχου LM 
CONSTRUCTION ΑΚΤE, συνολικής δαπάνης 1.446.341,20 + 326.521,80 = 1.772.863,00 € με 
Φ.Π.Α., ήτοι σε ισοζύγιο της εγκεκριμένης με τον 2ο ΑΠΕ – 1η Σ.Σ. 
β) Την έγκριση για τη σύναψη της 2ης Σ.Σ. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ''ΛΕΩΦ.Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'' & ''ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ 
ΚΟΝΔΥΛΗ)- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΣΧΙΣΤΟΣ''» αναδόχου LM 
CONSTRUCTION ΑΚΤE, συνολικής δαπάνης 222.249,53 € με Φ.Π.Α., ήτοι σε ποσοστό 15,38% 
της αρχικής σύμβασης (συνολική υπέρβαση της αρχικής συμβατικής δαπάνης 1η Σ.Σ. + 2η Σ.Σ. = 
37,98%). 
 
 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 κα. Χρονοπούλου Νίκη δηλώνει λευκό. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Χρονοπούλου Νίκη 
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