
  σελίδα 1 από 6 

   
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 53η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2406/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 26-10-2021, 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: 888773/21-10-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 21-10-2021. 
 

Θέμα 37ο  
Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 2ης Σ.Σ.Ε. του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΟΔΟΥ 
ΚΑΝΑΡΗ» αναδόχου εταιρείας  ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ. 
 
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 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Μπαλάφας Γεώργιος 

 
 

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. 
Καλογερόπουλο, ο οποίος  ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 Με την με αριθμό 177810 – 18/09/2018 απόφαση ΔΤΕΠΑ  (Α.Δ.Α. : ΨΧΗ17Λ7-ΞΚΙ) 

παρελήφθη η μελέτη που αφορά στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΟΔΟΥ 
ΚΑΝΑΡΗ»  

 Με την με αριθμό 450/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής  (Α.Δ.Α. : 
ΩΣΞΧ7Λ7-ΚΥ2) εγκρίθηκε το σχέδιο της διακήρυξης, της Οικονομικής Προσφοράς και της 
Περίληψης διακήρυξης, η αποστολή της περίληψης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό 
τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. 

 Με την με αριθμό 863/2019 (ΑΔΑ : ΩΡΑΡ7Λ7-ΩΛΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.  

 Με την με αριθμό 1195/2019 (ΑΔΑ : 9ΛΜΝ7Λ7-ΝΦΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  

 Με την με αριθμό 1824/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
1824/2019 (Α.Δ.Α. : ΩΞΑΘ7Λ7-Ξ1Ω) εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 
του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ» προϋπολογισμού 
7.510.000,00 € (με Φ.Π.Α.), που έγινε την 16/04/2019, και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα στην 
εργοληπτική επιχείρηση ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 54,66% και συνολική 
δαπάνη προϋπολογισμού 3.470.797,66 €  (με το Φ.Π.Α.), ήτοι: 2.468.437,91 € για εργασίες 
και Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 222.159,41 € για δαπάνη απροβλέπτων, 3.021,72 € για δαπάνη 
αναθεώρησης, για δαπάνη 105.411,33 € απολογιστικών και 671.767,29 € για Φ.Π.Α. 

 Στις 02/12/2019 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του ως άνω έργου μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και της εργοληπτικής επιχείρησης ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ, ύψους 3.470.797,66 €  με 
προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τους 24 (είκοσι τέσσερεις) μήνες ήτοι έως τις 
01/12/2021.  

 Με την με αριθμό 857904 - 23/12/2019 (Α.Δ.Α. : 65427Λ7-ΧΦΝ) Απόφαση της Προϊσταμένης 
Τ.Υ.Ε.Λ.Ε. εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 Με την με αριθμό 22983 – 07/10/2020 απόφαση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. 
Περιφέρειας Αττικής το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 
2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5064845 

 Με την με αριθμό 2577/2020 (Α.Δ.Α. : ΩΧ557Λ7-ΥΜ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε o 1ος ΑΠΕ και η 1η ΣΣΕ του έργου. 

 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
   Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή των έργων αποχέτευσης ομβρίων στην 
περιοχή πέριξ της οδού Κωνσταντίνου Κανάρη στο Δήμο Αλίμου. Το αντικείμενο της παρούσας 
εργολαβίας έγκειται:   
1. Στην ολοκλήρωση του Κεντρικού Συλλεκτήρα ΣΒ5 στις οδούς Κανάρη / Αριστοτέλους / 

Μεγίστης / Λεωφ. Ποσειδώνος, με αγωγό μήκους 1.055,6 m διαστάσεων από D1.20 m έως 
7.00m x 1.00m.  

2. Στην εκτροπή του Κεντρικού Συλλεκτήρα ΣΒ4 στο ύψος της οδού Αριστοτέλους, με αγωγό 
μήκους 132 m διαστάσεων 1.30m x 1.30m.  

3. Στο λοιπό τοπικό δίκτυο των αγωγών αποχέτευσης ομβρίων, όπως αυτό συμβάλλει στον 
Κεντρικό Συλλεκτήρα ΣΒ5 και στον υπό εκτροπή Κεντρικό Συλλεκτήρα ΣΒ4,  

4. Στην ανακατασκευή του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, όπου η χωροθέτηση 
των συλλεκτήρων ΣΒ4 (ανοίγματος 1.30 m) και ΣΒ5 (ανοιγμάτων 4.00 m και 5.00 m) στις 
τοπικές οδούς Αριστοτέλους, Μεγίστης και Κανάρη (που έχουν εύρος οδοστρώματος 6.00 m) 
οδηγεί στην ανάγκη μετατόπισης και αποκατάστασης τοπικών αγωγών ακαθάρτων.  

 Τα τμήματα των οδών στα οποία κατασκευάζονται τα εν λόγω έργα είναι τα εξής: 
 Κανάρη, Αριστοτέλους, Μεγίστης  
 Λεωφ. Καλαμακίου (από οδός Θεμιστοκλέους) και Αριστοτέλους  
 Λεωφόρος Ποσειδώνος  
 Μάρκου Μπότσαρη, Φαν Βάικ, Καραϊσκάκη, Αθ. Διάκου από το ύψος της οδού Τσουκανέλη  
 Θουκυδίδου, Θεμιστοκλέους από το ύψος της οδού Καραϊσκάκη  
 Φιλελλήνων, Νίκης, Ταξιαρχών από το ύψος της οδού Μεγίστης  
 Πολυνίκους, Μεγίστης, Λυσικράτους από το ύψος της Υψηλάντου  
 Παρθενώνος, Θησέως, Αρτέμιδος από το ύψος της Υψηλάντου  
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 Μεγίστης, Ερεχθείου από το ύψος της οδού Καρυάτιδων  
 Γρ. Λαμπράκη, Αμμοχώστου από το ύψος της οδού Κυρήνειας  
 Μεγ. Σπηλαίου, Καρυάτιδων  
 Λεωφ. Καλαμακίου, Ακροπόλεως από το ύψος της οδού Κορνάρου  
 Χειμάρας, Φιλήμωνος από το ύψος της οδού Κορνάρου  
 Λευκωσίας από την οδό Κορδάτου έως Χειμάρας  
 Ερεχθείου από την λεωφ. Καλαμακίου έως Κανάρη  
 Λυσικράτους, Αρτέμιδος  
 Αλαμάνας, Μάνης από την οδό Καρυάτιδων  
 Χειμάρας από Ερεχθείου  
 Παλαμηδίου, Λυσικράτους  
 Ταξιαρχών, λεωφ. Καλαμακίου από Παλαμηδίου  
 Αλαμάνας, Νίκης από το ύψος της οδού Ταξιαρχών  
Το σύνολο των κατασκευών που προβλέπονται για την περιοχή είναι:  
 Συνολικός αριθμός νέων φρεατίων επίσκεψης για D ≤ 0.60 : 99  
 Συνολικός αριθμός νέων φρεατίων επίσκεψης για 0.60 ≤ D ≤ 1.40 : 47  
 Συνολικός αριθμός νέων φρεατίων ακαθάρτων προκατασκευασμένα : 23  
 Συνολικός αριθμός φρεατίων υδροσυλλογής μονής σχάρας : 328  
 Συνολικός αριθμός φρεατίων υδροσυλλογής διπλής σχάρας : 119  
 Συνολικός αριθμός φρεατίων υδροσυλλογής τριπλής σχάρας : 9  
 Συνολικό μήκος αγωγών ομβρίων διαμέτρου D500 : 3.550,00 m  
 Συνολικό μήκος αγωγών ομβρίων διαμέτρου D600 : 900,00 m  
 Συνολικό μήκος αγωγών ομβρίων διαμέτρου D800: 1.270,00 m  
 Συνολικό μήκος αγωγών ομβρίων διαμέτρου D1000 : 215,00 m  
 Συνολικό μήκος αγωγών ομβρίων διαμέτρου D1200 : 400,00 m  
 Συνολικό μήκος κιβωτοειδών αγωγών διατομής 1.50 x 1.50 : 445,00 m  
 Συνολικό μήκος κιβωτοειδών αγωγών διατομής 2.00 x 1.80 : 180,00 m  
 Συνολικό μήκος κιβωτοειδών αγωγών διατομής 1.30 x 1.30 : 170,00 m  
 Συνολικό μήκος κιβωτοειδών αγωγών διατομής 4.00 x 1.50 : 176,80 m  
 Συνολικό μήκος κιβωτοειδών αγωγών διατομής 5.00 x 1.00 : 50,00 m  
 Συνολικό μήκος κιβωτοειδών αγωγών διατομής 7.00 x 1.00 : 23,74 m  
 Συνολικό μήκος αγωγών ακαθάρτων διαμέτρου D200 : 310,00 m  
 Συνολικό μήκος αγωγών ακαθάρτων διαμέτρου D250 : 319,00 m  
 Συνολικό μήκος αγωγών ακαθάρτων διαμέτρου D315 : 50,00 m  
 
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ  
   Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την 2η  Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (2η 
Σ.Σ.Ε.). Επίσης, με τον 2ο  ΑΠΕ : 
 Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται 

στα συμβατικά τεύχη. 
 Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου. 
 Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών. 
 Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά 

τεύχη. 
 Γ.1 - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Χωρίς  μεταβολή σε σχέση με τις εγκεκριμένες εργασίες του 1ου ΑΠΕ.  
Γ.2 - ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου ΠΚΤΜΝΕ  

Χωρίς  μεταβολή σε σχέση με τις εγκεκριμένες εργασίες του 1ου ΑΠΕ.  
Γ.3 -  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ – ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 
Χωρίς  μεταβολή σε σχέση με τις εγκεκριμένες δαπάνες του 1ου ΑΠΕ. 
Δ. 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Χωρίς  μεταβολή σε σχέση με τις εγκεκριμένες εργασίες του της 1ης ΣΣΕ του 1ου ΑΠΕ. 
Ε. 2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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   Η 2η Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να περιλάβει κονδύλι απολογιστικών εργασιών για την 
κάλυψη δαπανών εργατοτεχνικού προσωπικού και μηχανημάτων για την αρχαιολογική 
παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών και τη διενέργεια σωστικών αρχαιολογικών 
ανασκαφών, όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής των αγωγών ομβρίων 
επί της οδού Κανάρη (από Θουκιδίδου έως Φιλελλήνων). 
   Η 2η Σ.Σ.Ε. πληροί αθροιστικά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και η συνολική της 
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 362.123,70 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ήτοι ποσοστό  
362.123,70 € / 3.470.797,66 € = 10,43% της αρχικής σύμβασης. Η σωρευτική αξία  της 1ης Σ.Σ.Ε 
και της προτεινόμενης 2ης Σ.Σ.Ε. είναι ποσοστό 24,48% της αρχικής σύμβασης, δηλαδή δεν 
ξεπερνά το 50%, σύμφωνα με την περίπτωση ββ της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 
Εα ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 
Η μελέτη του έργου του θέματος προέβλεπε ποσό της τάξεως των 115.000,00 € για την εκτέλεση 
απολογιστικών εργασιών οι οποίες αφορούσαν, δαπάνες εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να 
αποζημιωθούν από τα εγκεκριμένα τιμολόγια του έργου (αμοιβή αρχαιολόγου, εντοπισμός 
δικτύων, κ.α.). Με την από 04/12/2019 εργολαβική σύμβαση η δαπάνη των απολογιστικών 
εργασιών, μετά την εφαρμογή της μέσης έκπτωσης 54,66% επί του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% και χωρίς το 
Φ.Π.Α., ανήλθε στο ποσό  των 105.411,33 €.  
Με την υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου το κονδύλι των απολογιστικών 
αυξήθηκε κατά 27.040,30 € ανερχόμενο συνολικά σε 132.451,63 €. 
   Έως σήμερα έχει αναλωθεί το ποσό των 98.186,86 € το οποίο αναλύεται σε : 
 6.601,17 € για μισθοδοσία αρχαιολόγου για την επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών (έως 

μήνα Απρίλιο) 
 14.919,97 € για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών σύμφωνα με την 192672 – 10/03/2021 

απόφαση ΔΤΕΠΑ (επίσπευση σωστικών ανασκαφών - 87718 – 03/03/2021 έγγραφο Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων)  

 63.485,99 € για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών σύμφωνα με την 207165 – 16/03/2021 
(μετατόπιση αγωγού ομβρίων υδάτων ο οποίος δεν εμφανιζόταν στα σχέδια της μελέτης) 

 3.002,85 € για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών σύμφωνα με την 496180 – 16/06/2021 
απόφαση ΔΤΕΠΑ (επίσπευση σωστικών ανασκαφών - 273197 – 11/06/2021 έγγραφο 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων)  

 10.176,88 € για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών σύμφωνα με την 496177 – 16/06/2021 
απόφαση ΔΤΕΠΑ (πρόσληψη εργατοτεχνιτών - 273197 – 11/06/2021 έγγραφο Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων)  

και επιπλέον εκκρεμεί η πιστοποίηση των 192673 – 10/03/2021 (πρόσληψη εργατοτεχνιτών - 
87718 – 03/03/2021 έγγραφο Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων) και 315709 – 
21/04/2021 (αποτύπωση αρχαιολογικών ευρημάτων - 179241 – 04/03/2021 έγγραφο Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων) αποφάσεων ΔΤΕΠΑ για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών. 
  Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω το κονδύλι των απολογιστικών εργασιών έχει σχεδόν εξ 
ολοκλήρου εξαντληθεί και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει εκτελεστεί περίπου το 10% του φυσικού 
αντικειμένου του έργου είναι προφανές ότι δεν επαρκεί για την ολοκλήρωσή του.  
Εβ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 2ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
    Ως συμπληρωματικές εργασίες θεωρούνται εκείνες, για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 
προϋποθέσεις:  
    α) Παρουσιάζουν αναγκαία συνάφεια με το έργο και δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά 

συναφθείσα σύμβαση.  
    β)   Κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την τεχνική εκτέλεση του 

έργου    όπως αυτό  περιγράφεται στην αρχική σύμβαση και τα οικεία συμβατικά τεύχη  
    γ)  Δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είτε παρά τη 

δυνατότητα διαχωρισμού, τους είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της. Τέτοιες 
εργασίες θεωρούνται εκείνες, οι οποίες προβλέπονται κατά είδος από το συμβατικό τιμολόγιο 
και τον προϋπολογισμό, αλλά εκτελούνται σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις 
προβλεπόμενες (πρόσθετες ή υπερσυμβατικές εργασίες), είτε δεν προβλέπονται καθόλου, ή 
προβλέπονται μεν, αλλά εκτελούνται κατά τρόπο διαφορετικό. 

Η συνολική δαπάνη των νέων εργασιών (απολογιστικών εργασιών) της 2ης ΣΣΕ ανέρχεται στο 
ποσό 292.035,24€ και αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης 10,43% της εγκεκριμένης δαπάνης 
εργασιών της αρχικής σύμβασης. Η αύξηση αυτή προέκυψε μετά από επανεκτίμηση της δαπάνης 
που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου λαμβάνοντας υπόψη τα εξής : 
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 Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις τις Υπηρεσίας μας (έγγραφα ΔΤΕΠΑ 209307 – 13/05/2021 
και 288204 – 12/04/2021) δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ενεργοποίησης του Υποέργου 
2 (Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες) και το εκτιμώμενο διάστημα για την ολοκλήρωσή τους 
ανέρχεται σε τουλάχιστον έξι (6) μήνες (υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και της Περιφέρειας Αττικής, έκδοση έγκριση εκτέλεσης 
εργασιών με αυτεπιστασία, προκήρυξη θέσεων). Επιπλέον με την επικείμενη έναρξη των 
εργασιών επί της λεωφόρου Ποσειδώνος θα απαιτείται η παρουσία περισσοτέρων 
αρχαιολόγων για την παρακολούθηση των εργασιών και το κόστος μισθοδοσίας τους θα 
επιβαρύνει το κονδύλι των απολογιστικών εργασιών. 

 Με τα με αριθμό 87718 – 03/03/2021 και 207806 – 10/05/2021 έγγραφά της η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων έχει ζητήσει τη συνδρομή της αναδόχου εταιρείας στη 
διενέργεια σωστικών αρχαιολογικών ανασκαφών (προσωπικό, μηχανήματα, αποτύπωση 
ευρημάτων) δαπάνες που δεν προβλέπεται να καλυφθούν από το Υποέργο 2 ακόμα και όταν 
ολοκληρωθεί η ενεργοποίησή του. 

 Σύμφωνα με στοιχεία που μας έχουν χορηγηθεί από το Δήμο Αλίμου και μετά από ερευνητικές 
τομές που διενεργήθηκαν σε διάφορα σημεία, στην υπόλοιπη διαδρομή των υπό κατασκευή 
αγωγών ομβρίων όπως αυτή προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, αναμένεται 
η ανεύρεση αρχαιοτήτων και σε άλλα σημεία του έργου κρίνονται αναγκαίες και κατά συνέπεια 
θα πρέπει να προβλεφθεί, κατ’ εκτίμηση, το αναγκαίο κονδύλι για την απομάκρυνσή τους.  

 
 
ΣΤ.  ΔΑΠΑΝΕΣ 
  Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2ου ΑΠΕ όπως φαίνεται και στον παρακάτω  πίνακα είναι 
3.484.119,26 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) εκ των οποίων το ποσό των 292.035,24 ευρώ περιλαμβάνεται 
στην 2η Σ.Σ.Ε. και αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης 10,43% της εγκεκριμένης δαπάνης εργασιών 
της αρχικής σύμβασης. 

 
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 2ος Α.Π.Ε. 1η Σ.Σ.Ε. 2η Σ.Σ.Ε. 

2ος ΑΠΕ + 1η 
+2ηΣΣΕ 

Εργασίες 2.091.896,53 2.140.692,54 284.569,54  2.425.262,08 

Γ.Ε. & Ο.Ε.18% 376.541,38 385.324,66 51.222,52  436.547,18 

Σύνολο  2.468.437,91 2.526.017,20 335.792,06  2.861.809,26 

Απρόβλεπτα 222.159,41 164.580,12 30.221,29  194.801,41 

Σύνολο  2.690.597,32 2.690.597,32 366.013,35  3.056.610,67 

Απολογιστικά 105.411,33 105.411,33 27.040,30 292.035,24 424.486,87 

Αναθεώρηση 3.021,72 3.021,72 0,00 0,00 3.021,72 

Άθροισμα 2.799.030,37 2.799.030,37 393.053,65 292.035,24 3.484.119,26 

Φ.Π.Α. 24% 671.767,29 671.767,29 94.332,88 70.088,46 836.188,63 

ΣΥΝΟΛΟ 3.470.797,66 3.470.797,66 487.386,53 362.123,70 4.320.307,89 

 
Και επειδή : 
1.  Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων» του Ν. 4412/2016 και η λοιπή νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων όπως 
ισχύουν μέχρι σήμερα 

2.  Δεν γίνεται χρήση των "επί έλασσον δαπανών",  
3.  Η 2η Σ.Σ.Ε. συντάσσεται προκειμένου να συμπεριληφθούν εργασίες, που δεν περιλαμβάνονταν 

στην αρχική σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων 
κατά την εκτέλεση του έργου. Οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά 
να διαχωριστούν από την κυρία σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση του 
τεχνικού αντικειμένου του έργου, ώστε να είναι ορθή, έντεχνη και ασφαλής η κατασκευή του. 

4.   Η δαπάνη των εργασιών της 2ης Σ.Σ.Ε. (με τα απολογιστικά) ανέρχεται στο ποσό των 
362.123,70 

      ευρώ, σε ποσοστό (10,43 %) των συμβατικών δαπανών.   
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5.   Ο 2ος ΑΠΕ του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 4.320.307,89 € (με ΦΠΑ), εκ των οποίων 
2.425.262,08 € για εργασίες, 436.547,18 € για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, δαπάνη απροβλέπτων 
194.801,41 €, απολογιστική δαπάνη 424.486,87 €, δαπάνη αναθεώρησης 3.021,72 € και 
836.188,63 € για Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου 
κατά 849.510,23 € ή ποσοστό 24,48 %. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
   Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 2ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ 
ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ» συνολικού ποσού 4.320.307,89 € (με αναθεώρηση και Φ,Π.Α.) για τους λόγους 
που αναφέρονται στο παραπάνω σχετικό 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        κατά πλειοψηφία   αποφασίζει 

 
Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 2ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ 
ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ» συνολικού ποσού 4.320.307,89 € (με αναθεώρηση και Φ,Π.Α.) για τους λόγους 
που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό. 
 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το αναπληρωματικό 

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

καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό με την 

εξής παρατήρηση: «Με τη δαπάνη των εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε. υπήρξε προσαύξηση κατά 
14% περίπου του συνολικού ποσού του έργου. Η επιπλέον δαπάνη των εργασιών της 2ης 
Σ.Σ.Ε. (με τα απολογιστικά) ανέρχεται στο ποσό των 362.123,70 ευρώ, σε ποσοστό (10,43 %) 
των συμβατικών δαπανών. Επίσης, στην παρούσα εισήγηση δεν αναφέρεται το πώς 
προχωράει το χρονοδιάγραμμα του έργου και απ’ ότι φαίνεται θα ακολουθήσουν 
καθυστερήσεις και ανυπαίτιες παρατάσεις. Θα ψηφίσουμε «λευκό» 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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