
 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 58η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2589/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-11-2021, 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: 957367/11-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-11-2021. 
 

 
Θέμα 41ο 

Ανάκληση της με αρ. 1759/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση του 2ου 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ 
ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» 
αναδόχου εταιρείας «KONTOS KONCREATE ATE». 
 
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 

• Αγγέλης Σπυρίδων 
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. 
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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 στoν κ.Ασπρουλάκη 
(Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη 
της για τα εξής: 
 
Ιστορικό του έργου 
1. Για την εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας διεξήχθη ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός στις 

04/09/2019 και η τεχνική εταιρεία «KONTOS KONCREATE ATE» ανεδείχθη μειοδότης με 
μέση έκπτωση 55,80%.  

2. Με την υπ. αριθμ. 41/2020 απόφαση της Οικονoμικής Επιτροπής ενεκρίθη το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού. 

3. Το συμφωνητικό μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της αναδόχου τεχνικής εταιρείας 
«KONTOS KONCREATE ATE» υπογράφηκε στις 05/06/2020 ύψους 220.171,62€ (με το 
ΦΠΑ). 

4. Το από 2.12.2020 πρακτικό Τ.Δ.Ε.Π.Α. (συνεδρία 14η), με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την 
διαχείριση των επί έλαττον δαπανών για την σύναψη της 1ης ΣΣΕ στον 1ο Α.Π.Ε. 

5. Η από 28-12-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. μς αρ. 2819/2020 με την οποία 
εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και η 1η ΣΣΕ. 

6. Η από 2-3-21 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών. 
7. Το από 7-7-2021 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Α.(12η 

Συνεδρία- Θέμα 6ο), με το ποίο γνωμοδότησε θετικά για την σύναψη της 2ης ΣΣΕ στον 2ο ΑΠΕ 
του έργου του θέματος. 

8. Η με αρ. 1759/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (συνεδρίαση 38η – 
θέμα 56ο ) με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ – 2η ΣΣΕ του έργου του θέματος. 

9. Η με αρ. 48/2021 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου του έργου του θέματος, που αφορά στον 
προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας σύναψης της 2ης ΣΣΕ, η οποία κρίνει ότι 
κωλύεται η σύναψη 2ης ΣΣΕ. 

10. Την με αρ. 1677/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε η χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, διάρκειας τεσσάρων 
(4) μηνών, δηλαδή 5-12-2021. 

 
1. Αιτιολογία σύνταξης του 2ου ΑΠΕ   

 Αντικείμενο της αιτιολογικής έκθεσης είναι η έγκριση εκ νέου του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα του έργου «Επισκευή των Όψεων του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Κερατέας και 
Διαμόρφωση του Περιβάλλοντα Χώρου». 
            Η παρούσα μελέτη αφορά στην αποκατάσταση των τριών όψεων του Ιερού Ναού (Βόρεια – 
Νότια – Ανατολική) και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι βασικές εργασίες 
περιλαμβάνουν, εκσκαφές, καθαιρέσεις, ενέματα, αρμολογήματα, επιχρίσματα,  δαπεδοστρώσεις 
και χρωματισμούς. 
           Ο παρών 2ος ΑΠΕ περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων προκειμένου να ενσωματωθεί 
στο έργο η αύξηση των ενεμάτων, η διατήρηση των δύο στεγών στα δύο νότια δώματα, αλλά και 
νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθούν κατά την εκπόνηση της μελέτης ( νέα θύρα WC, νέος θερμοσίφωνας, μόνωση 
δώματος γραφείου ιερέων). 

Οι νέες εργασίες που συμπεριλήφθηκαν στην 1η ΣΣΕ, προέκυψαν από απαιτήσεις της 
κατασκευής μετά την αποκάλυψη των ρηγματώσεων στα αγιογραφημένα εξωράχια των θόλων. 
Ενώ αυξήθηκε η ποσότητα των εκτιμηθέντων ενεμάτων και συμπληρώθηκε το ποσό των 
απολογιστικών με τα αναγκαία κόστη διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

Εν εξελίξει της εφαρμογής των ενεμάτων για την ομογενοποίηση της μάζας της λιθοδομής 
συμφώνως με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου, διαπιστώθηκε η υπέρβαση της 
πλήρωσης της τοιχοποιίας πέραν της αρχικής σύμβασης και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.  

Οι νέες εργασίες προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται 
απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιούν το βασικό 
αντικείμενο αυτού, όπως προβλέπεται από την αρχική σύμβαση. 
Από διαχειριστικής πλευράς με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ : 
- Δεν έχουμε αλλαγή του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης 
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- Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα 
βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η 
πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου. 
 
ΟΜΑΔΑ 1: ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
             Προτείνεται μείωση δαπάνης των εργασιών της ομάδας διότι έγινε μείωση της 
ποσότητας των εργασιών: «Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα» (Α.Τ.1), 
«Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο» (Α.Τ.2), «Ξεμπάζωμα 
εξωραχίων από παντός είδους υλικά επίχωσης» (Α.Τ.3), «Καθαιρέσεις πλινθοδομών» (Α.Τ.5), 
«Καθαίρεση μαρμαροποδιών» (Α.Τ.7), «Καθαίρεση επικεραμώσεως με προσοχή και 
επανατοποθέτηση κεραμιδιών» (Α.Τ.8), «Καθαίρεση επιχρισμάτων» (Α.Τ.9), «Αποξήλωση 
κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα» (Α.Τ.12), «Αποξήλωση των φερόμενων τμημάτων των 
γείσων» (Α.Τ.13), «Αποξήλωση κεραμικού διακόσμου με προσοχή» (Α.Τ.14), «Καθαίρεση 
τραβηχτών διακοσμητικών στοιχείων» (Α.Τ.15), «Αποξήλωση στέγης δωμάτων» (Α.Τ.16), 
«Καθαρισμός επιφανειών με αέρα» (Α.Τ.18), «Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά» (Α.Τ.19), 
«Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων» (Α.Τ.20), «Μεταφορά υλικών με μονότροχο» (1/Ν.Τ.1) και 
«Διαφορά τιμής για καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδου παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 
με προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών άνω του 50%. (1/Ν.Τ.2) και αύξηση της 
ποσότητας των εργασιών:   «Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών» (Α.Τ.6), 
«Καθαίρεση αρμολογημάτων εμφανούς τοιχοποιίας και καθαρισμός των αρμών της τοιχοποιϊας» 
(Α.Τ.10) και «Υδροβολή επιφανειών με πίεση 100 bar» (Α.Τ.17). 
 Συνολικά προτείνεται μείωση της δαπάνης της ομάδας ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ κατά 
3.057,44€ (με έκπτωση), ήτοι ποσοστό 19,75% σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ. 
 
ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
     Προτείνεται μείωση δαπάνης των εργασιών της ομάδας διότι έγινε μείωση της ποσότητας 
των εργασιών: «Διάστρωση σκυροδέματος και διαμόρφωση ρύσεων» (Α.Τ.24), «Προσαύξηση 
τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης 
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20» 
(Α.Τ.26) και αύξηση της ποσότητας της εργασίας: «Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά 
πλέγματα B500C» (Α.Τ.27). 
 Συνολικά προτείνεται μείωση της δαπάνης της ομάδας ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ κατά 214,86€ (με 
έκπτωση), ήτοι ποσοστό 19,67% σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ. 
 
ΟΜΑΔΑ 3: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
             Προτείνεται αύξηση δαπάνης των εργασιών της ομάδας διότι έγινε αύξηση της 
ποσότητας των εργασιών:   «Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG πάχους 10 cm με 
στοιχεία διαστάσεων 60x25x10 cm» (Α.Τ.33), «Πλήρωση κενών λιθοδομής-ομογενοποίηση με 
ενέματα χαμηλής πιέσεως» (Α.Τ.45) και μείωση της ποσότητας των εργασιών: «Κονίαμα 
ενισχυμένο με Ίνες πολυπροπυλενίου» (Α.Τ.28), «Νέα εξωτερικά επιχρίσματα ενισχυμένα με Ίνες 
πολυπροπυλενίου» (Α.Τ.29), «Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 
6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)» (Α.Τ.32), «Συρραφή ρωγμών μεγάλου εύρους, 
με μεταλλικά στοιχεία ενίσχυσης» (Α.Τ.34), «Διαμόρφωση στέψης μαντρότοιχου με ισχυρή πατητή 
τσιμεντοκονία» (Α.Τ.35), «Αρμολόγημα εξωραχίων θόλων» (Α.Τ.37), «Βαθιά αρμολογήματα 
τοίχων» (Α.Τ.38), «Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα» (Α.Τ.39), «Επιχρίσματα 
τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου» (Α.Τ.40), «Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών 
μέχρι 20 cm, σύνθετου και πολυσυνθέτου σχεδίου» (Α.Τ.41), «Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών 
μέχρι 20 cm, συνθέτου σχεδίου» (Α.Τ.42), «Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, 
παραστάδων» (Α.Τ.43), «Επισκευή μαρμάρινων διαφραγμάτων» (Α.Τ.46), «Κατασκευή και 
τοποθέτηση νέων σταγόνων» (Α.Τ.47), «Κατασκευή και τοποθέτηση νέων μεγάλων ακροκεράμων» 
(Α.Τ.48), «Κατασκευή και τοποθέτηση νέων μικρών ακροκεράμων» (Α.Τ.49) και «Αρμολογήματα 
όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, ακατεργάστων όψεων λιθοδομών» (Α.Τ. 1/NT 3). 

Συνολικά προτείνεται αύξηση της δαπάνης της ομάδας ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
κατά 7.036,71 € (με έκπτωση), ήτοι ποσοστό 7,90% σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ. 
 
ΟΜΑΔΑ 4: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
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             Προτείνεται μείωση δαπάνης των εργασιών της ομάδας διότι έγινε μείωση της 
ποσότητας των εργασιών: «Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα με κισηρόδεμα ενισχυμένο 
με 100 kg τσιμέντο ανά m3» (Α.Τ.50), «Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου 
30*30, τύπου Μαρμαρά» (Α.Τ.51),  «Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό, πάχους 2cm» 
(Α.Τ.55),  «Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη» (Α.Τ.60),   «Γεωυφάσματα μή 
υφαντά, βάρους 385 gr/m2» (Α.Τ. 1/ΝΤ 4), «Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο» (Α.Τ. 1/ΝΤ 5) και 
αύξηση της ποσότητας των εργασιών:  «Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών 
σκυροδέματος» (Α.Τ.58),   «Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό 
γαλάκτωμα» (Α.Τ.59), «Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 
20x20 cm» (Α.Τ.61) και «Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 
cm» (Α.Τ.62). 

Συνολικά προτείνεται μείωση της δαπάνης της ομάδας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
κατά 1.618,57€ (με έκπτωση), ήτοι ποσοστό 7,64% σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ. 
 
ΟΜΑΔΑ 5: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
     Προτείνεται μείωση δαπάνης των εργασιών της ομάδας διότι έγινε μείωση της ποσότητας 
των εργασιών: «Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2» (Α.Τ.63), «Θύρες αλουμινίου χωρίς 
υαλοστάσιο.» (Α.Τ.64), «Εντοιχισμένες ντουλάπες» (Α.Τ.71), «Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους 
συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους» (Α.Τ.72) και αύξηση της 
ποσότητας των εργασιών :  «Κινητές σίτες αερισμού» (Α.Τ.65) ενώ προστέθηκε και μία νέα 
εργασία: «Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα» (Α.Τ. 2/ΝΤ 3). 

Συνολικά προτείνεται μείωση της δαπάνης της ομάδας ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ κατά 805,27€ (με έκπτωση), ήτοι ποσοστό 15,81% σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ. 
 
ΟΜΑΔΑ 6: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
     Προτείνεται μείωση δαπάνης των εργασιών της ομάδας διότι έγινε μείωση της ποσότητας 
των εργασιών: «Xρωματισμοί τραβηχτών επιχρισμάτων» (Α.Τ.73), «Χρωματισμοί επί επιφανειών 
επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως» (Α.Τ.77) και «Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών 
επιφανειών με χρήση χρωμάτων,ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως» (Α.Τ.78) 

Συνολικά προτείνεται μείωση της δαπάνης της ομάδας ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ κατά 741,33€ (με 
έκπτωση), ήτοι ποσοστό 19,90% σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ. 
 
ΟΜΑΔΑ 7: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 
    Προτείνεται μείωση δαπάνης των εργασιών της ομάδας διότι έγινε μείωση της ποσότητας 
των εργασιών: «Γέμισμα - Κάλυψη επιφάνειας με σκύρα, χρώματος γκρι, κοκκομ.40-60mm» 
(Α.Τ.79), «Σύστημα απωθητικών ακίδων πτηνών» (Α.Τ.80), «Επίστρωση απλή με αντιριζικό 
γεωύφασμα» (Α.Τ.89), «Καταπολέμηση βλάστησης» (Α.Τ.90), «Φύτευση ποωδών φυτών και 
βολβών» (Α.Τ.91), «Δένδρα, κατηγορίας Δ1» (Α.Τ.92), «Φύτευση με το άνοιγμα του αντίστοιχου 
λάκκου μικρών αρωματιών φυτών» (Α.Τ.93), «Σύστημα άρδρευσης επίγειο ή υπόγειο, 
αυτοματοποιημένο» (Α.Τ.94), ενώ προστέθηκαν και δύο νέα αρθρα : «Φράγματα υδρατμών από 
συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm» (Α.Τ. 2/ΝΤ 1) και «Θερμομόνωση 
στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm» (Α.Τ. 2/ΝΤ 2). 

Συνολικά προτείνεται μείωση της δαπάνης της ομάδας ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ κατά 
570,01€ (με έκπτωση), ήτοι ποσοστό 5,80% σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ. 
 
ΟΜΑΔΑ 8: ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΗΛ. 
     Προτείνεται αύξηση δαπάνης των εργασιών της ομάδας διότι έγινε αύξηση της ποσότητας 
των εργασιών: «Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 
20°C 4,0atm» (Α.Τ.97), «Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.πιέσεως 
λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm» (Α.Τ.98) και μείωσης της ποσότητας των εργασιών: «Πλαστικός 
σωλήνας ύδρευσης από PPR πίεσης λειτουργίας 20bar, διαμέτρου Φ20mm» (Α.Τ.96), 
«Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού -ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή 
αναμικτήρας και νεροχύτη» (Α.Τ.103), ενώ προστέθηκαν και δύο νέα άρθρα : «Εξαεριστήρας 
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λουτρού διαμέτρου Φ96mm» (Α.Τ. 2/ΝΤ 4) και «Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 l 
ισχύος 3000 W» (Α.Τ. 2/ΝΤ 5)  

Συνολικά προτείνεται αύξηση της δαπάνης της ομάδας ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΗΛ. 
κατά 95,60€ (με έκπτωση), ήτοι ποσοστό 12,74% σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ. 
 
1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
ΟΜΑΔΑ 1: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
             Προτείνεται αύξηση δαπάνης των εργασιών της ομάδας διότι έγινε αύξηση της 
ποσότητας της εργασίας:  «Πλήρωση κενών λιθοδομής -ομογενοποίηση με ενέματα χαμηλής 
πιέσεως» (Α.Τ.45) και μείωση της ποσότητας των εργασιών: «Στερέωση υποστρώματος 
οροφογραφιών.» (1/Ν.Τ.6) και «Σφράγιση ρωγμών» (1/Ν.Τ.7). 

Συνολικά προτείνεται αύξηση της δαπάνης της ομάδας ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
κατά 2.164,80€ (με έκπτωση), ήτοι ποσοστό 14,99% σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ.. 
 
 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 
           Το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τιμολογήσει 5 νέες εργασίες οι οποίες δεν είχαν 
προβλεφθεί  στην  αρχική  μελέτη αλλά κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου.  Για 
τον κανονισμό της τιμής μονάδος των νέων εργασιών, που περιλαμβάνεται στο 2ο ΠΚΤΜΝΕ, 
ελήφθησαν υπ’ όψη: 
α) τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, 
β) οι ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων (άρθρο 8 του Ν1418/84 και 
άρθρο 43 παρ 3 & 4 του ΠΔ 609/85, άρθρο 156 του Ν.4412/2016), 
γ) τα εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια και το πρακτικό της επιτροπής διαπιστώσεων 
τιμών υλικών και ημ/σθίων (ΕΔΤΔΕ) του Γ' τριμήνου 2012 επειδή δεν έχουν εκδοθεί ακόμα τα 
επίσημα πρακτικά για το B' τρίμηνο του 2019 στο οποίο δημοπρατήθηκε το έργο. 
Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ επιχειρείται να ολοκληρωθεί το σύνολο των ενεμάτων καθώς και των 
εξωτερικών επιχρισμάτων απαραίτητα για την ασφάλεια του κτιρίου μηδενίζοντας τις ποσότητες 
από τα ακόλουθα άρθρα : Ομάδα 3 ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Α.Τ. 41, Α.Τ. 42 Α.Τ. 43, Α.Τ. 
47, Α.Τ. 48, Α.Τ. 49, Ομάδα 5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, Α.Τ.73, Ομάδα 7 
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ Α.Τ. 80, Α.Τ. 88, Α.Τ. 89, Α.Τ. 90, Α.Τ. 91, Α.Τ. 92, Α.Τ. 93, Α.Τ. 94, που 
αποτελούν στην ομάδα 3 άρθρα για την επεξεργασία του επιχρίσματος (τραβηχτά προεξοχών 
μεγάλου εύρους, τραβηχτά σύνθετου σχεδίου, τοποθέτηση νέων σταγόνων, τοποθέτηση 
ακροκεράμων), στην ομάδα 5 χρωματισμοί τραβηχτών, και στην ομάδα 7 απωθητικές ακίδες για 
πτηνά, και άρθρα που αφορούν την ανακατασκευή των εξωτερικών του περιβόλου παρτεριών 
(χώμα, φυτά, δέντρα, αντιριζική προστασία, λάκκοι, άρδευση). 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Οι μεταβολές του 2ου ΑΠΕ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό αναλύονται ως εξής : 
 

 
     ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ 

 
       1ΟΣ    
      ΑΠΕ 
        
 

      
1Η ΣΣΕ 
 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
     1ΟΥ ΑΠΕ 
      1ΗΣ ΣΣΕ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 
2ΟΣ ΑΠΕ 

            (€)        (€)          (€)         (€)     (€) 

ΟΜΑΔΑ 1. 
ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 
     11.538,15 

 
    15.478,14 

 
  

 
    
15.478,14 

 
 
12.420,70 

 
ΟΜΑΔΑ 2. 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

      
     1.092,48 
 

 
    1.092,48 

  
     1.092,48 

 
877,62 

ΟΜΑΔΑ 3. 
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

 
     73.087,76 

 
     89.026,28 

 
     14.440,80 
 

 
   103.466,36 

 
96.062,99 

ΟΜΑΔΑ 4. 
 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

 
   22.122,55 

 
   21.187,72 

 
 

 
   21.187,72 

 
19.569,15 

ΟΜΑΔΑ 5.           
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΞΥΛΙΝΕΣ Η 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

     5.092,61    5.092,61 5.092,61 

ΟΜΑΔΑ 6. 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

    
     3.752,06 

 
   3.752,06 

   
3.752,06 

 

ΟΜΑΔΑ 7. 
ΛΟΙΠΑ 
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

 
     9.824,59 

 
   9.824,59 

  
9.824,59 

 

ΟΜΑΔΑ 8. 
ΥΔΡΕΥΣΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

 
      750,62 

 
      750,62 

        
  750,62 

 

 
ΣΥΝΟΛΑ : 

    
127.233,82 

    
146.177,50 

   
14.440,80 

    
160.618,30 

 
146.32,33 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%      
    22.092,09 

    
 26.311,95 

    
  2.599,34 

     
28.910,97 

 
26.334,42 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

   
150.135,91 

   
172.489,45 

  
 17.040,14 

   
189.529,59 

 
172.636,75 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ   22.520,39       166,85     2.556,02    2.722,87          19,55 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% - 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

    
2.159,12 

     
2.159,12 

     
    6.477,36 

    
8.636,48 

 
    2.159,12 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΜΕ ΦΠΑ 

 
220.171,62 

 
220.171,62 

   
32.331,16 

 
252.502,78 

 
220.171,62 

 
Η δαπάνη των εργασιών του παρόντος 2ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ αθροιστικά του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ», αναδόχου «KONTOS KONCREATE ATE», 
ανέρχεται στο ποσό των 252.502,78€ (με ΦΠΑ) που περιλαμβάνει εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. ποσού 
189.252,87€, απρόβλεπτα 2.722,87€. 

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του έργου, σε ότι αφορά το σύνολο των εργασιών με 
τον 2ο  Α.Π.Ε.  και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι σε ισοζύγιο.  

 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 
 
✓ Συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016.  
✓ Στον 2ο ΑΠΕ ολοκληρώνεται το σύνολο των ενεμάτων καθώς και τα εξωτερικά επιχρίσματα 

απαραίτητα για την ασφάλεια του κτιρίου μηδενίζοντας και μειώνοντας τις ποσότητες 
άρθρων που περιγράφονται ανωτέρω. 

✓ Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται 
στα συμβατικά τεύχη . 

✓ Δεν θίγεται η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου. 
✓ Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της Αρχικής Σύμβασης 
✓ Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά 

τεύχη  
✓ Με το αρ.πρ.979059/18.12.2020 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 

Έργων της Περιφέρειας Αττικής, διαβιβάστηκε η θετική γνωμοδότηση για τη σύναψη 
της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου, όπως αυτή 
περιλαμβάνεται στον 1ο ΑΠΕ. 

✓ Επειδή ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

1. Την έγκριση του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και του 2ου ΠΚΤΝΜΕ του 
έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ»,  αναδόχου «KONTOS KONCREATE 
ATE»,  συνολικής δαπάνης 252.502,78€ (με ΦΠΑ) που περιλαμβάνει εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 
ποσού 189.529,59€, απρόβλεπτα 2.722,87€, όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε από την 
υπηρεσία  και υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 

2. Aνάκληση της με αρ. 1759/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (συνεδρίαση 38η – 
θέμα 56ο) με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και 2η ΣΣΕ και την αρ.48/221 Πράξη Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία κωλύεται η σύμβαση. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
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η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και του 2ου ΠΚΤΝΜΕ του 

έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ»,  αναδόχου «KONTOS KONCREATE 
ATE»,  συνολικής δαπάνης 252.502,78€ (με ΦΠΑ) που περιλαμβάνει εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 
ποσού 189.529,59€, απρόβλεπτα 2.722,87€. 

2. Την ανάκληση της με αρ. 1759/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (συνεδρίαση 38η – 
θέμα 56ο) με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και 2η ΣΣΕ και την αρ.48/221 Πράξη Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία κωλύεται η σύμβαση. 

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

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ Αγγέλης Σπυρίδων 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 καταψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση. 
 
 

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 
Αγγέλης Σπυρίδων 
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