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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. 2777/2013 

 
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 16o 
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου ΚΟ2/10 «Βελτίωση του Οδικού τμήματος Κόμβος Ιππικού 
Κέντρου – Καλύβια – Λαγονήσι - Ανάβυσσος», προϋπολογισμού: 29.000.000,00 ευρώ, αναδόχου 
«ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ 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 στoν κ. 
Θεοφίλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις : 
1. Του Ν.2218/94, του Ν.2240/94 και του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα 

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

2. Του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4070/2012 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

3. Του Π.Δ 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494.Β/04-
11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής» 
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4. Του άρθρου 8 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας 
Αττικής» 

5. Του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές διατάξεις 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 Γεν. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

Και αφού λάβετε υπόψη : 
1. Tην με αριθμ. πρωτ. οικ.16575/24-01-2013 (ΦΕΚ 223 Β’/05-02-2013) απόφαση του 

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

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

 
Α. Καθώς και το ιστορικό του έργου : 
1. Την απόφαση Δ9/οικ/12489/1-11-2010/Γ.Γ.Δ.Ε/Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, με την οποία εγκρίθηκε η 

διάθεση πίστωσης 29.000.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου: 
2009ΣΕ06830000  της Σ.Α.Ε 068/3 του Π.Δ.Ε για την εκτέλεση  του έργου του θέματος. 

2. Την απόφαση Δ9/12780/21-12-2010/Γ.Γ.Δ.Ε/Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη 
της μελέτης του έργου και η δημοπράτηση του έργου. 

3. Την απόφαση Δ9/10980/18-04-2011/Γ.Γ.Δ.Ε/Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, με την οποία συστάθηκε η 
επιτροπή διαγωνισμού του υπόψη έργου. 

4. Την απόφαση Δ9/11581/21-07-2011/Γ.Γ.Δ.Ε/Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., με την οποία εγκρίθηκε το 
αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 10-05-2011 και ανέδειξε ανάδοχο την 
εργοληπτική επιχείρηση «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ» που προσέφερε συνολική δαπάνη 
17.195.463,74 € (3.215.411,92 € για Φ.Π.Α) που αντιστοιχεί σε μέση τεκμαρτή έκπτωση 
43,30% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

5.  Το εργολαβικό συμφωνητικό που υπογράφτηκε στις 12-10-2011 με συμβατική προθεσμία 
περαίωσης των εργασιών μέχρι 29-03-2014, δηλαδή 900 ημερολογιακές ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

6. Με την 798/09-04-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, η πράξη «ΚΟ2/10 Βελτίωση του 
οδικού τμήματος Κόμβος Ιππικού κέντρου-Καλύβια-Λαγονήσι-Ανάβυσσος» εντάχθηκε στον 
Άξονα Προτεραιότητας «01- Ενίσχυση Υποδομών Προσπελασιμότητας-Ενέργειας» του Ε.Π 
«Αττική», με κωδικό ΠΔΕ ΣΑ ΕΠ 0858 και κωδικό πράξης ΣΑ 2012ΕΠ08580025. 

7. Η με αρ. πρωτ. Δ9/12273/02-10-2012 Απόφαση με την οποία εγκρίνεται η μελέτη Υδρευσης-
Άρδευσης τμήματος Λαγονησίου  και μελέτη Ύδρευσης-Άρδευσης τμήματος Ι. 

8. Η με αρ. πρωτ. Δ9/12667/12-11-2012 Απόφαση με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές μελέτες 
Οδοφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης. 

9. Το έγγραφο 1435/1-11-2013 της ΔΚΕΟ, με το οποίο μας υποβάλει προς έγκριση τον 2ο Α.Π.Ε.  
του έργου του θέματος, τον οποίο η ανάδοχος εταιρεία έχει υπογράψει χωρίς επιφύλαξη, μαζί 
με τη σχετική εισήγησή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

10. H με αρ.πρωτ.4716/26-11-2013 προέγκριση του 2ου Α.Π.Ε του έργου του θέματος από την 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής. 

11. Την υπ’ αριθμ.Δ9/13874/28-11-2013 εισήγηση στο Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής 
για έγκριση ανάλωσης επί έλασσον δαπανών. 

12. Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής 
Συνεδρία 14η της 29/11/2013 για χρήση των επί έλασσον δαπανών στον 2ο Α.Π.Ε του έργου 
του θέματος. 

13. Τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.  
 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε του έργου ΚΟ2/10 «Βελτίωση του Οδικού 
τμήματος Κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Λαγονήσι - Ανάβυσσος», προϋπολογισμού: 
29.000.000,00 ευρώ, αναδόχου «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε». 
 
Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ 
Και επειδή :  
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  1. Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει: 
α) της παρ.3 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 για την διάθεση μέρους των απροβλέπτων 

δαπανών προς κάλυψη της αύξησης της  δαπάνης απαραίτητων εργασιών, 
β) της παρ.4 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, για μείωση των ποσοτήτων ορισμένων 

συμβατικών εργασιών και διάθεση της δαπάνης που εξοικονομείται εξ αυτών, για αύξηση της 
δαπάνης, όλως απαραίτητων συμβατικών εργασιών και 

γ)  της διόρθωσης του λογιστικού λάθους της σύμβασης, κατά τον επανυπολογισμό - με βάση τη 
μέση έκπτωση δημοπρασίας - των δαπανών της αξίας ασφάλτου και των απολογιστικών. 

Στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  παρουσιάζονται μεταβολές που οφείλονται στις 
αυξήσεις των ποσοτήτων εργασιών και στη διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών, προς 
κάλυψη της επιπλέον δαπάνης που προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των 
εργασιών, των οποίων η εκτέλεση προβλέπεται είτε από τα συμβατικά τεύχη, είτε από την 
εγκεκριμένη Υδραυλική Μελέτη του τμήματος Ι, είτε από την εγκεκριμένη Μελέτη Οδοφωτισμού – 
Φωτεινής Σηματοδότησης, είτε από την Μελέτη Σήμανσης και είναι απαραίτητες προκειμένου να 
υλοποιηθεί το προβλεπόμενο από την εργολαβία αντικείμενο, χωρίς να τροποποιείται το 
«βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή ή τα βασικά διακριτά στοιχεία της όπως 
προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. 
Συγκεκριμένα : 
Σύμφωνα με τις Μελέτες Οδοφωτισμού – Φωτεινής Σηματοδότησης, Σήμανσης και Υδραυλικής 
Μελέτης του τμήματος Ι, με βάση την πραγματική κατάσταση - στον παρόντα χρόνο - στον τόπο 
εκτέλεσης των έργων και κατόπιν αναλυτικών επιμετρήσεων και προμετρήσεων, κατέστη 
αναγκαία η αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών. 

2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, ούτε θίγεται η πληρότητα ,ποιότητα και 
λειτουργικότητα του, χωρίς να προτείνονται μεταφορές  δαπάνης από μια ομάδα εργασιών σε άλλη, 
χωρίς να γίνεται υπέρβαση των ορίων που καθορίζονται από την παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 
3669/2008. 
3. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής Γνωμοδότησε θετικά και 
ομόφωνα σύμφωνα με την Πράξη της 14ης Συνεδρίασης στις 29-11-2013, για την έγκριση της 
χρήσης των επί έλασσον δαπανών στον 2ο Α.Π.Ε του έργου του θέματος. 
4. Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο, συμπεριλαμβανόμενης και της δαπάνης 
των απροβλέπτων, με την εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών του 1ου  Α.Π.Ε, το συνολικό ύψος των 
εργασιών (μαζί με τον Φ.Π.Α) ανέρχεται στο ποσό των 17.296.483,75€ στο οποίο εμπεριέχεται 
ποσό 289.919,95€ για πρόβλεψη αναθεώρησης, 220.000,00€ για αμοιβές μελετών, 1.334.727,43€ 
για αξία ασφάλτου, 186.789,83€ για απολογιστικά  και 3.234.301,84€ για Φ.Π.Α, παρουσιάζει 
αύξηση κατά 101.020,01€ από τον 1ο Α.Π.Ε οφειλόμενη σε λογιστικά λάθη κατά τον υπολογισμό 
της αξίας της ασφάλτου και του ποσού για απολογιστικές εργασίες. 
5. Οι μεταβολές στις δαπάνες για εργασίες, απρόβλεπτα, αναθεώρηση, αμοιβές μελετών, αξία 
ασφάλτου, όπως προτείνονται από τη ΔΚΕΟ, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1
ος

 Α.Π.Ε. 2
ος

 Α.Π.Ε. 
ΔΙΑΦΟΡΑ 

2
ΟΥ

-1
ΟΥ 

ΑΠΕ 

Εργασίες 9.353.712,25 Εργασίες 10.054.091,76 Εργασίες 10.075.634,07 21.542,31 

ΓΕ & ΟΕ 18% 1.683.668,21 ΓΕ & ΟΕ 18% 1.809.736,52 ΓΕ & ΟΕ 18% 1.813.614,13 -3.877,61 

Σύνολο:               
Εργασίες 
προϋπολογισμού 

11.037.380,46 
Σύνολο:               
Εργασίες 
προϋπολογισμού 

11.863.828,28 
Σύνολο:               
Εργασίες 
προϋπολογισμού 

11.889.248,20 25.419,92 

Απρόβλεπτη 
δαπάνη 

993.364,24 
Απρόβλεπτη 
δαπάνη 

166.916,42 
Απρόβλεπτη 
δαπάνη 

141.496,50 -25.419,92 

Σύνολο 12.030.744,70 Σύνολο 12.030.744,70 Σύνολο 12.030.744,70 0,00 

Πρόβλεψη 
αναθεώρησης 

289.919,95 
Πρόβλεψη 
αναθεώρησης 

289.919,95 
Πρόβλεψη 
αναθεώρησης 

289.919,95 0,00 

Σύνολο 12.320.664,65 Σύνολο 12.320.664,65 Σύνολο 12.320.664,65 0,00 

Αμοιβές Μελετών 220.000,00 Αμοιβές Μελετών 220.000,00 Αμοιβές Μελετών 220.000,00 0,00 

Αξία ασφάλτου 1.325.987,17 Αξία ασφάλτου 1.325.987,17 Αξία ασφάλτου 1.334.727,43 8.740,26 

Απολογιστικά 113.400,00 Απολογιστικά 113.400,00 Απολογιστικά 186.789,83 73.389,83 
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Σύνολο 13.980.051,82 Σύνολο 13.980.051,82 Σύνολο 14.062.181,91 82.130,09 

Φ.Π.Α.    23% 3.215.411,92 Φ.Π.Α.    23% 3.215.411,92 Φ.Π.Α.    23% 3.234.301,84 18.889,92 

Γενικό                     
σύνολο σύμβασης 

17.195.463,74 
Γενικό                         
σύνολο σύμβασης 

17.195.463,74 
Γενικό                         
σύνολο σύμβασης 

17.296.483,75 101.020,01 

 
6. Η Δ.Κ.Ε.Ο με το υπ’ αριθμ. 1435/1-11-2013 έγγραφό της διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για 
έγκριση του 2ου Α.Π.Ε του έργου του θέματος και για διάθεση πίστωσης 101.020,01€ για κάλυψη 
των λογιστικών λαθών που αναφέρονται πιο πάνω. 
7. Ο 2ος Α.Π.Ε. έχει υπογραφεί από την ανάδοχο εταιρεία χωρίς επιφύλαξη. 
                                    Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  
Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε του έργου ΚΟ2/10 «Βελτίωση του Οδικού τμήματος Κόμβος Ιππικού 
Κέντρου-Καλύβια-Λαγονήσι-Ανάβυσσος», προϋπολογισμού: 29.000.000,00 ευρώ, αναδόχου 
«ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε», όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Κ.Ε.Ο.) και 
ελέγχθηκε από τη Προϊσταμένη Αρχή (Δ9), συνολικής δαπάνης 17.296.483,75€, από τα οποία 
10.075.634,07€ για εργασίες, 1.813.614,13€ για ΓΕ & ΟΕ 18 %, 141.496,50 € για απρόβλεπτα , 
289.919,95 € για αναθεώρηση, αμοιβές μελετών 220.000,00€, απολογιστικά 186.789,83€, αξία 
ασφάλτου 1.334.727,43€ και 3.234.301.84€ για Φ.Π.Α ήτοι σε υπέρβαση λόγω του λογιστικού 
λάθους κατά τον υπολογισμό της αξίας της ασφάλτου και του ποσού για απολογιστικές εργασίες 
κατά 101.020,01€, ως προς το ποσό του εγκεκριμένου 1ου Α.Π.Ε . 
 
 

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

 
Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε του έργου ΚΟ2/10 «Βελτίωση του Οδικού τμήματος Κόμβος Ιππικού 
Κέντρου-Καλύβια-Λαγονήσι-Ανάβυσσος», προϋπολογισμού: 29.000.000,00€ (είκοσι εννέα 
εκατομμυρίων ευρώ), αναδόχου «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε», όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία (Δ.Κ.Ε.Ο.) και ελέγχθηκε από τη Προϊσταμένη Αρχή (Δ9), συνολικής δαπάνης 
17.296.483,75€ (δεκαεπτά εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα 
τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών), από τα οποία 10.075.634,07€ για εργασίες, 
1.813.614,13€ για ΓΕ & ΟΕ 18 %, 141.496,50 € για απρόβλεπτα, 289.919,95 € για αναθεώρηση, 
αμοιβές μελετών 220.000,00€, απολογιστικά 186.789,83€, αξία ασφάλτου 1.334.727,43€ και 
3.234.301.84€ για Φ.Π.Α ήτοι σε υπέρβαση λόγω του λογιστικού λάθους κατά τον υπολογισμό της 
αξίας της ασφάλτου και του ποσού για απολογιστικές εργασίες κατά 101.020,01€ (εκατόν μία 
χιλιάδων είκοσι ευρώ και ενός λεπτού), ως προς το ποσό του εγκεκριμένου 1ου Α.Π.Ε. 
 
 

      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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