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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. 2776/2013 

 
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 14o 
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε) του έργου : «ΣΟ-01/12: 
Βελτίωση και αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, 
μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Πρωτεύον 
Αστικό Οδικό Δίκτυο (Π.Α.Ο.Δ.) της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού: 5.200.000,00 €, 
αναδόχου Κ/Ξ «ΟΔΟΣ ΑΤΕ – ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.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. 
Θεοφίλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις : 
1. Του N.2218/1994, του N.2240/1994 και του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

2. Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α’/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής 
Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της 
λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. 

3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β’/4-11-2011) του Υπουργού 
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Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής». 

4. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για 
την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων 
Οργανισμών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

Και αφού λάβαμε υπόψη: 
1. Την με αριθ. Οικ. 16575/24-01-2013 (ΦΕΚ 223Β’/05-02-2013) Απόφαση Περιφερειάρχη 

Αττικής, με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης Αττικής ο Περιφερειακός Σύμβουλος 
Σπονδυλίδης Αθανάσιος, στον οποίο μεταβιβάστηκε μεταξύ άλλων και η άσκηση αρμοδιοτήτων 
των Διευθύνσεων Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής  (Δ9) και Κατασκευής Έργων 
Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ). 

2. Την με αριθμ. 129966/16-12-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Δ9. 

3. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές  σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών» του ν.3316/2005 
«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της 
Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γ. Δ/νσης Τπο. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

     Καθώς και το ιστορικό του έργου : 
4. Την από 9-4-2012 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 

(ΑΔΑ: Β4ΩΗΦ-240) και  το έγγραφο με αρ. πρωτ. 59099/26-04-12 της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, με την οποία  το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ 085, κωδικός 
έργου 2012ΕΠ08500141 του Π.Δ.Ε., με εγκεκριμένο Προϋπολογισμό Έργου 5.200.000 ,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), όπως αυτός εντάχθηκε τελικά στην από 05-07-2013 
Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας ( ΑΔΑ: ΒΛ4ΠΦ-Ε11). 

5. Την υπ’ αριθμ. 859/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης, η δημοπράτηση και η 
αποστολή περίληψης για τη δημοσίευση του έργου του θέματος. 

6. Την υπ’ αριθμ. 1516/2012 Απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στην Κ/Ξ «ΟΔΟΣ ΑΤΕ – 
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με συνολική δαπάνη 2.923.423,55 € , που αντιστοιχεί σε μέση 
έκπτωση 51,16% ,που αναλύεται ως εξής: Δαπάνη για εργασίες: 1.197.457,41 €, ΓΕ & ΟΕ 
18% 215.542,33 €, απρόβλεπτα 211.949,96 € ,απολογιστικά (Δαπάνη ασφάλτου) 663.805,36 
€ ,αναθεώρηση 88.012,04 € και 546.656,44 € για ΦΠΑ 23%.  

7. Την υπ’ αριθμ. 486/2012 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ε.Σ. (Ελεγκτικού Συνεδρίου) με την 
οποία εγκρίθηκε η υπογραφή της σύμβασης του έργου. 

8. Την από 8-4-2013 Σύμβαση Κατασκευής του έργου για ποσό 2.923.423,55 € και προθεσμία 
εκτέλεσης 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

9. Την απόφαση Δ9/12975/15-10-2013 με την οποία εγκρίθηκε ο  1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 
Εργασιών (1ου ΑΠΕ) μετά του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών ( 
1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου  για συνολική δαπάνη 2.923.423,55 €, εκ των οποίων 
1.376.923,96 € για εργασίες, 247.846,31 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, -0,01 € λογιστικό λάθος, 179,45 
€ για απρόβλεπτα, 88.012,04 € για αναθεώρηση, 663.805,36 € για απολογιστικά (δαπάνη 
ασφάλτου) και 546.656,44 € για Φ.Π.Α. 23%,δηλαδή σε ισοζύγιο ως προς την αρχική 
σύμβαση. 

10. Το με αρ. πρωτ. οικ.9895/14-11-2013 έγγραφο της ΔΚΕΣΟ, με το οποίο μας υποβλήθηκε για 
έγκριση ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος συνολικής 
δαπάνης 3.095.862,95 €.  

11.  Την από 29-11-2013 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων  
Περιφέρειας Αττικής ( 14η Συνεδρία) για χρήση ανάλωσης « επί έλασσον δαπανών» στον 2ο 
Α.Π.Ε. του έργου του θέματος. 

12.  Την με αρ. πρωτ.  224176/3-12-2013 βεβαίωση ύπαρξης σχετικής πίστωσης ποσού 
172.439,40  €   επιπλέον του ποσού του 1ου Α.Π.Ε. 

13. Τα συμβατικά τεύχη και τα άλλα στοιχεία του φακέλου της έργου . 
Και επειδή: 
1.  Ο 2ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε: 
     ●  Για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ορισμένων ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών 
σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εργασιών και της οριστικοποίησης 
του τελικού πίνακα οδών προς συντήρηση.  
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 Συγκεκριμένα η: 
  ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Δεν παρουσιάζει μεταβολή. 

ΟΜΑΔΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : Παρουσιάζει μείωση κατά 5.088,05 € από την αρχική μελέτη, ήτοι σε 
ποσοστό 19,98%. 
ΟΜΑΔΑ Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: Δεν παρουσιάζει μεταβολή 
ΟΜΑΔΑ Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ : Έγινε ανακατανομή των ποσοτήτων της ομάδας σύμφωνα με τις 
αναλυτικές επιμετρήσεις των ποσοτήτων του έργου και παρουσιάζει αύξηση κατά 61.329,24 € από 
την αρχική μελέτη ,η οποία καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων.  
ΟΜΑΔΑ Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Κρίθηκε απαραίτητη η αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των 
διαφορετικών τύπων στηθαίων σύμφωνα με τις περιπτώσεις που αντιμετωπίστηκαν και θα 
αντιμετωπιστούν στο μέλλον και παρουσιάζει μείωση κατά 44.407,58 € από την αρχική μελέτη ήτοι 
19,25%. 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ:. Κρίθηκε αναγκαία η αύξηση των τεμαχίων της 
αποτύπωσης κατακόρυφης σήμανσης ανά κόμβο, καθώς κατά την πρώτη επιτήρηση διαπιστώθηκε 
μεγαλύτερη ποσότητα κόμβων από την αρχικώς προβλεφθείσα και παρουσιάζει αύξηση κατά 
49.429,44€ από την αρχική μελέτη , η οποία καλύπτεται από τη χρήση των επί έλασσον 
δαπανών. 
ΟΜΑΔΑ Ζ. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ:. Κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση σε επιπλέον σημεία του ΠΑΟΔ, καθώς 
οι φθορές που είχε υποστεί το οδόστρωμα ήταν εντονότατες και έχρηζαν άμεσης επέμβασης και 
παρουσιάζει αύξηση 8.665,16 € σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ.  
Η παρουσιαζόμενη αύξηση καλύπτεται από τη χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων 
(άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08). 
    ● Για να αυξήσει την δαπάνη της ασφάλτου (απολογιστικά) δεδομένης της αύξησης της τιμής της 
ασφάλτου όπως αυτή προκύπτει αναλυτικά από τα δελτία τιμών της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου. 
  2.  Οι προτεινόμενες μεταβολές ποσοτήτων είναι μέσα στο χωρικό και οικονομικό αντικείμενο της 
αρχικής σύμβασης , λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 57 παρ.3 και 4 του Ν.3669/08 ( ΚΔΕ) και του 
άρθρου 11 παράγ. 4 της διακήρυξης του έργου.  
    Η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης 
νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για την οποία απαιτείται γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. 
  3.  Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων  Περιφέρειας Αττικής  στις 29-11-2013 ( συνεδρία 14η ) 
γνωμοδότησε θετικά για τη χρήση ανάλωσης των «επί έλασσον» δαπανών με το 2ο Α.Π.Ε. 
     Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, 
δηλαδή η όλη κατασκευή , ούτε και τα βασικά στοιχεία της , όπως αυτά προβλέπονται από 
την αρχική σύμβαση , δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 
δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι 
προδιαγραφές του έργου. 
  4.  Ο 2ος ΑΠΕ ,ανέρχεται στο ποσό των 3.095.862,95 € , από το οποίο 1.376.976,13 € για 
εργασίες ,247.855,34 € για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% ,-0,01 για λογιστικό λάθος, 120,25 € για απρόβλεπτα, 
88.012,04 € για αναθεώρηση ( δηλ. σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη εργασιών 
των1.712.961,75 € ), 804.000,00 €  για δαπάνη απολογιστικών ασφάλτου ( αύξηση 804.000,00- 
663.805,36 = 140.194,64 €)  και 578.901,20 € ( αύξηση 578.901,20- 546.656,44= 32.244,76 €) για 
Φ.Π.Α. δηλαδή με συνολική αύξηση σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 140.194,64 + 
32.244,76 = 172.439,40 €   
Τα ποσά φαίνονται στον κατωτέρω πίνακα :  
 

 ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗ 1
ος

 ΑΠΕ 2ος ΑΠΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Σύνολο εργασιών (μετά την 
έκπτωση) 

1.197.457,42 1.376.923,96  1.376.974,13 50,17 

ΓΕ + ΟΕ 18% 215.542,34 247.846,31 247.855,34 9,03 

ΣΥΝΟΛΟ  1.412.999,76 1.624.770,27 1.624.829,47 +59,20 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ -0,01 -0,01 -0,01 0,00 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 211.949,96 179,45 120,25 -59,20 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  88.012,04 88.012,04 88.012,04 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.712.961,75 1.712.961,75 1.712.961,75 0,00 

ΑΣΦΑΛΤΟΣ 663.805,36 663.805,36 804.000,00 140.194,64 

ΣΥΝΟΛΟ  2.376.767,11 2.376.767,11 2.516.961,75 140.194,64 

Φ.Π.Α.  23% 546.656,44 546.656,44 578.901,20 32.244,76 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ  Ο  2.923.423,55 2.923.423,55 3.095.862,95 172.439,40 
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5.  Η Διευθύνουσα Υπηρεσία προτείνει την έγκριση του 2ου  Α.Π.Ε., όπως τον έχει συντάξει.  
6.  Ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΟ-01/12: Βελτίωση και 
αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, μεταλλικών 
στηθαίων ασφαλείας και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό 
Δίκτυο (Π.Α.Ο.Δ.) της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού: 5.200.000,00 €, αναδόχου Κ/Ξ 
«ΟΔΟΣ ΑΤΕ – ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», όπως αυτός συντάχθηκε από την ΔΚΕΣΟ και 
ελέγχθηκε από την Δ9 ,για συνολική δαπάνη 3.095.862,95 € , από το οποίο 1.376.976,13 € για 
εργασίες ,247.855,34 € για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% ,-0,01 για λογιστικό λάθος, 120,25 € για απρόβλεπτα, 
88.012,04 € για αναθεώρηση ( δηλ. σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη εργασιών 
των1.712.961,75 € ), 804.000,00 €  για δαπάνη απολογιστικών ασφάλτου ( αύξηση 804.000,00- 
663.805,36 = 140.194,64 €)  και 578.901,20 € ( αύξηση 578.901,20- 546.656,44= 32.244,76 €) για 
Φ.Π.Α. δηλαδή με συνολική αύξηση κατά 172.439,40 €  από τη συνολική  εγκεκριμένη δαπάνη του 
1ου Α.Π.Ε. ,λόγω δαπάνης ασφάλτου και αναλογούντος ΦΠΑ  
 

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

 
την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΟ-01/12: Βελτίωση και 
αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, μεταλλικών 
στηθαίων ασφαλείας και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Πρωτεύον Αστικό 
Οδικό Δίκτυο (Π.Α.Ο.Δ.) της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού: 5.200.000,00€ (πέντε 
εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ), αναδόχου Κ/Ξ «ΟΔΟΣ ΑΤΕ – ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε.», όπως αυτός συντάχθηκε από την ΔΚΕΣΟ και ελέγχθηκε από την Δ9 ,για συνολική δαπάνη 
3.095.862,95€ (τρία εκατομμύρια ενενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα δύο ευρώ και ενενήντα 
πέντε λεπτά), από το οποίο 1.376.976,13€ για εργασίες, 247.855,34 €  για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% ,-0,01 
για λογιστικό λάθος, 120,25 € για απρόβλεπτα, 88.012,04 € για αναθεώρηση (δηλ. σε ισοζύγιο με 
τη συμβατική δαπάνη εργασιών των1.712.961,75 € ), 804.000,00 €  για δαπάνη απολογιστικών 
ασφάλτου ( αύξηση 804.000,00- 663.805,36 = 140.194,64 €) και 578.901,20 € (αύξηση 578.901,20- 
546.656,44= 32.244,76 €) για Φ.Π.Α. δηλαδή με συνολική αύξηση κατά 172.439,40€ (εκατόν 
εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά) από τη συνολική 
εγκεκριμένη δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε., λόγω δαπάνης ασφάλτου και αναλογούντος ΦΠΑ  
 
 

      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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