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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 65η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2769/2013 

 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 06/12/2013,  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 03/12/2013.  
 

Θέμα 7o 
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και μείωση της δαπάνης του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ 
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» του 
αναδόχου ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής 
Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. : 

 Ιάκωβος Προμπονάς 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. 
Φλώρο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
1. Φυσικό αντικείμενο του έργου: 
Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η ανάπλαση 7.800,00μ. δρόμων, η οποία θα συμπεριλαμβάνει 
7.200,00μ. ποδηλατοδρόμων, δημιουργία ελεύθερων διαδρομών πεζών, ήπια κυκλοφορία οχημάτων σε 
ορισμένες περιπτώσεις και οργάνωση της επιτρεπόμενης στάθμευσης ή στάσης οχημάτων. Ένας 
ιδιαίτερος στόχος είναι η βελτίωση του μικροκλίματος στη περιοχή του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους και ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. 
Ο ανάδοχος είναι επίσης επιφορτισμένος να συντάξει και τη μελέτη εφαρμογής της υπόψη επέμβασης, 
βάσει της οποία θα υλοποιηθούν οι ανωτέρω επεμβάσεις. 
 
2. Πρόοδος εκτέλεσης των εργασιών 
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Η από 13-11-2013 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ του   Περιφερειάρχη Αττικής 
και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 
9.008.451,12 € (με ΦΠΑ). 
Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τριακόσιες (300) ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης, ήτοι μέχρι την 09-9-2014 και το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα. 
Εν προκειμένω, ο ανάδοχος βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής της 
υπόψη επέμβασης, την οποία καλείται να καταθέσει στην υπηρεσία μας εντός προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του Π.Δ.696/74.  
 
3. Αιτιολόγηση σύνταξης του 1ου ΑΠΕ 
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει την τροποποίηση του ποσοστού των 
Γενικών Εξόδων και Οφέλους Εργολάβου (ΓΕ&ΟΕ) από 28% σε 18% λόγω αλλαγής πηγής 
χρηματοδότησης του έργου και ένταξής του στο ΕΣΠΑ. Όπως προκύπτει από την παρ. 7, του 
άρθρου 17 του Ν3669/2008, το ποσοστό των Γενικών Εξόδων και Οφέλους Εργολάβου (ΓΕ&ΟΕ) 
ορίζεται σε 18% για έργα που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων ή 
άλλες πηγές με ανάλογες απαλλαγές και σε είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σε άλλες περιπτώσεις. 
Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 8.304.675,11€ και παρουσιάζει μείωση 
από την εγκεκριμένη συνολική δαπάνη του έργου κατά 703.776,01€, ως αποτέλεσμα της 
τροποποίησης του ποσοστού των Γενικών Εξόδων και Οφέλους Εργολάβου (ΓΕ&ΟΕ) από 28% σε 
18% και της συνεπακόλουθη μείωσης των κονδυλίων των Απροβλέπτων Δαπανών, της Δαπάνης 
Αναθεώρησης και του αναλογούντος Φ.Π.Α. Οι μειώσεις τόσο στη συνολική δαπάνη του έργου 
όσο και στα κονδύλια των επιμέρους δαπανών φέρουν τη σύμφωνη γνώμη της αναδόχου 
εταιρείας, η οποία έχει υπογράψει χωρίς επιφύλαξη. 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η χρηματοδότηση ή τμήμα αυτής προέλθει από άλλη πηγή χωρίς 
αντίστοιχες απαλλαγές, το ποσοστό ΓΕ&ΟΕ θα τροποποιηθεί αναλόγως. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση  του 1ου  Α.Π.Ε. του έργου και μείωση της δαπάνης του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» του αναδόχου ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. συνολικής δαπάνης  18.304.675,11 € (με ΦΠΑ), 
ο οποίος παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 703.776,01€ ή ποσοστό 
7,81%, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, με τη σύμφωνη γνώμη της αναδόχου 
εταιρείας. 
 

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

 
Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου και μείωση της δαπάνης του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» του αναδόχου ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. συνολικής δαπάνης 18.304.675,11€ (δεκαοκτώ 
εκατομμυρίων τριακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και έντεκα 
λεπτών) με ΦΠΑ, ο οποίος παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 
703.776,01€ (επτακόσιες τρεις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και ένα λεπτό) ή ποσοστό 
7,81% (επτά κόμμα ογδόντα ένα τοις εκατό), όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, με 
τη σύμφωνη γνώμη της αναδόχου εταιρείας. 

 

 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                          Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Ιάκωβος Προμπονάς 
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