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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 36η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1440/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 12/07/2013,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 09/07/2013.  

 
Θέμα 11o 

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας 
Νομαρχίας Αθηνών – Εργολαβία 2», προϋπολογισμού 2.000.000,00€ με ΦΠΑ. 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής  

 Χαράλαμπος Καραθάνος 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

 Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Σπυρίδων Σπυρίδων 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. 
Λυμπέρη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 Με την υπ’ αριθμ. 270/2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού 
Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας του έργου 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2», προϋπολογισμού 2.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)  

 Η δημοπρασία έγινε στις 27/5/2012 και ύστερα από δημόσια κλήρωση τελικός μειοδότης 
ανεδείχθη η Τεχνική Εταιρεία ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,23 %.  

 Η χρηματοδότηση του έργου είναι από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής. 

 Την 21/07/2011 υπεγράφη το εργολαβικό συμφωνητικό για ποσό 1.799.605,79€ (με ΦΠΑ.) 

 Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι Δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης ήτοι μέχρι την 21-1-2013. 
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 Την υπ’ αριθμ. 2319/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης 
προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31/3/2013. 

 Την υπ’ αριθμ.   545/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης 
προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/6/2013. 

 Την υπ’ αριθμ. 165726/9-11-2012 απόφαση της Διεύθυνσης Τ.Ε.Π.Α.  έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου 
ΠΚΤΜΝΕ, σε ισοζύγιο με την σύμβαση. 

 Το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα και έχει ολοκληρωθεί το 100% του έργου. 

 Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με την γνωμοδότησή του 17, συνεδρίαση 3η της 20ης Ιουνίου 
2013, γνωμοδότησε θετικά για την διαχείριση των επί έλασσον δαπανών και την έγκριση του 
2ου Α.Π.Ε. 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. 
Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ  
Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει: 
1. Αυξομειώσεις στις ποσότητες των  εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την κατασκευή 

του 100%  του έργου. 
2. Την αύξηση του συνολικού ποσού της δαπάνης του έργου λόγω αύξησης του κονδυλίου για 

αναθεώρηση πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και μόνο. 
Συγκεκριμένα 
Α) Συμβατικές ποσότητες 
1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 35.057,63 €, και παρουσιάζει μείωση κατά 
8.942,37 € (-20,32%)  από την Συμβατική δαπάνη και οι ποσότητες των εργασιών προέκυψαν 
από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών. Η μείωση της δαπάνης προέκυψε λόγω της 
οριστικοποίησης των ποσοτήτων των ασφαλτικών εργασιών και των εργασιών συντήρησης 
των νησίδων. Το ποσό των 8.800,00 € (χωρίς εργολαβικό όφελος) από την επί έλασσον 
δαπάνη χρησιμοποιείται  για την κάλυψη της  επί πλέον δαπάνης στην ομάδα «ΣΤ. 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ – ΥΛΙΚΑ», ενώ τα υπόλοιπα 142,37 € (χωρίς εργολαβικό 
όφελος) μειώνουν ισόποσα την συμβατική δαπάνη. 

2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 81.899,94 €, και παρουσιάζει μείωση κατά 
6.100,06 (-6,93%) από την Συμβατική δαπάνη και οι ποσότητες των εργασιών προέκυψαν από 
τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών. Το ποσό των 6.100,06€ (χωρίς εργολαβικό 
όφελος) από την επί έλασσον δαπάνη χρησιμοποιείται  για την κάλυψη της  επί πλέον δαπάνης 
στην ομάδα «ΣΤ. ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ – ΥΛΙΚΑ».  

3. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 518.489,66 €, και παρουσιάζει μείωση κατά 
9.510,34 € (-1,80%) από την Συμβατική δαπάνη και οι ποσότητες των εργασιών προέκυψαν 
από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών. Η μείωση της δαπάνης προέκυψε λόγω της 
αναγκαιότητας για αντιμετώπιση των τοπικών φθορών με ψυχρό υλικό  κατά την χειμερινή 
περίοδο. Το ποσό των 9.510,34 € (χωρίς εργολαβικό όφελος) από την επί έλασσον δαπάνη 
χρησιμοποιείται  για την κάλυψη της  επί πλέον δαπάνης στην ομάδα «ΣΤ. ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ - 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ – ΥΛΙΚΑ».  

4. ΚΡΑΣΠΕΔΑ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 
Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 18.371,83 €, και παρουσιάζει αύξηση κατά 
5.171,83 € (+39,18%) από την Συμβατική δαπάνη και οι ποσότητες των εργασιών προέκυψαν 
από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών. Η αύξηση της δαπάνης καλύπτεται από την 
δαπάνη των απροβλέπτων . 

5. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ 
Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 11.653,66 €, και παρουσιάζει μείωση κατά 
1.546,34 € (-11,71%) από την Συμβατική δαπάνη και οι ποσότητες των εργασιών προέκυψαν 
ομοίως από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών. Η μείωση της δαπάνης προέκυψε 
λόγω της αναγκαιότητας για αντιμετώπιση των τοπικών φθορών με ψυχρό υλικό  κατά την 
χειμερινή περίοδο. Το ποσό των 1.546,34€ (χωρίς εργολαβικό όφελος) από την επί έλασσον 
δαπάνη χρησιμοποιείται  για την κάλυψη της  επί πλέον δαπάνης στην ομάδα «ΣΤ. 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ – ΥΛΙΚΑ».  

6. ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ – ΥΛΙΚΑ 
Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 350.736,52 €, και παρουσιάζει αύξηση κατά 
142.787,61 € (+68,66%) από την Συμβατική δαπάνη. Η αύξηση της δαπάνης καλύπτεται από 
την δαπάνη των επί έλασσον δαπανών και την δαπάνη απροβλέπτων και οφείλεται στους εξής 
λόγους :  
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 Οι εργασίες αποκατάστασης των τοπικών φθορών είναι στην ουσία τους επείγουσες εργασίες – 
επειδή αφορούν στην άρση της επικινδυνότητας – έγιναν δε σε μεγάλο τμήμα τους την 
χειμερινή περίοδο όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την χρήση θερμού υλικού.  

 Επειδή στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας είναι και ο εντοπισμός των σημείων επικινδυνότητας 
και με δεδομένο ότι την περίοδο εκείνη δεν υπήρχε άλλη εργολαβία σε εξέλιξη για την 
εκπλήρωση της σοβαρής αυτής αρμοδιότητας δόθηκαν δύο παρατάσεις στην εργολαβία, με 
αποτέλεσμα την αύξηση της δαπάνης του τυπικού συνεργείου που εκτελούσε την συγκεκριμένη 
εργασία. 

Β)   ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 
Η δαπάνη των νέων εργασιών του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  ανέρχεται στο ποσό των 12.297,04 € . 
Επειδή για το έργο έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008. 
Επειδή για τη διαχείριση των επι έλασσον δαπανών έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Συμβούλιο 
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής με την γνωμοδότησή του αρ.17, συνεδρίαση 3η της 
20ης Ιουνίου 2013. 
Επειδή ο 2ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει υπέρβαση κατά 196.462,99 από την ολική δαπάνη του έργου, 
η οποία αύξηση  οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης της πρόβλεψης αναθεώρησης με το 
επιπλέον αναλογούν Φ.Π.Α. 
Επειδή το Σ.Δ.Ε. έχει γνωμοδοτήσει θετικά, με την παραπάνω γνωμοδότησή του, για την 
έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. 
Επειδή για το έργο του θέματος ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3669/2008 και οι διατάξεις του Π.Δ. 
7/2013. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2», προϋπολογισμού 
2.000.000,00 € (με το Φ.Π.Α.), αναδόχου ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε., ολικής δαπάνης 1.996.068,78 €, 
ήτοι με  αύξηση κατά 196.462,99 από την ολική συμβατική δαπάνη, η οποία αύξηση οφείλεται 
αποκλειστικά  στην αύξηση της δαπάνης (πρόβλεψη) για αναθεώρηση πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2», προϋπολογισμού 
2.000.000,00 € (με το Φ.Π.Α.), αναδόχου ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε., ολικής δαπάνης 1.996.068,78 € 
(ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εξήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκ΄ρω 
λεπτά), ήτοι με  αύξηση κατά 196.462,99€ (εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια εξήντα δύο 
ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά) από την ολική συμβατική δαπάνη, η οποία αύξηση οφείλεται 
αποκλειστικά  στην αύξηση της δαπάνης (πρόβλεψη) για αναθεώρηση πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Βασίλειος Κόκκαλης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χαράλαμπος Καραθάνος 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου  
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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