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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 69

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3003/2013 

 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 30/12/2013,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 27/12/2013.  

 
Θέμα 2

o  
 

Έγκριση  4ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ»  
αναδόχου ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χρήστος Κουρούσης 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

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

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 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. 
Ασπρουλάκης,  ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1.  Πρόκειται για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΓΕΡΑΚΑ» . 

2.  Με την υπ’ αριθμ. 162/08 απόφαση της 4
ης

 Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής 
αποφασίστηκε η δημοπράτηση του έργου. 

3.  Η δημοπρασία έγινε στις 01/09/2008 για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου. 

4.  Με την υπ’ αριθμ. 172/08 απόφαση της 4
ης

 Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας του έργου και κατακυρώθηκε ο 
διαγωνισμός υπέρ της ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση 11% . 

5.  Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Γέρακα και της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατολικής 
Αττικής υπογράφηκε την 04/08/2008. 

6.  Το Εργολαβικό Συμφωνητικό υπογράφηκε στις 12 Νοεμβρίου 2008  για το ποσό των πέντε 
εκατομμυρίων εξήντα οκτώ χιλιάδων  πεντακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά 
(5.068.549,98 €) που περιλαμβάνει τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες δώδεκα χιλιάδες οκτακόσια 
εβδομήντα εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά (4.212.879,04 €) για εργασίες συμπεριλαμβανόμενου του 
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εργολαβικού οφέλους και των απροβλέπτων, σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσια έξι ευρώ και εξήντα 
έξι λεπτά    (46.406,66 €) για αναθεώρηση και οκτακόσιες εννέα χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα 
ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (809.264,28 €) για Φ.Π.Α. 19%. 

7.  Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΤΥ 9487/21-11-08 απόφαση εγκρίθηκε το Χρονοδιάγραμμα  κατασκευής 
του έργου. 

Β.  1
ος

 
 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   

Ο 1
ος

 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 24/26-6-2009 απόφαση της 4
ης

 
Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α.Α.Α. και αποσκοπούσε στην τακτοποίηση του ποσού των ΓΕ & ΟΕ 
λόγω των χρηματοδοτήσεων του έργου από διαφορετικές πηγές (Ν.Α.Α.Α. 18% και Δήμος Γέρακα 28%).  
Γ.  2

ος
 
 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Ο 2
ος

 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 14/5-2-2010 (Πράξη 5) απόφαση 
της 4

ης
 Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α.Α.Α. και περιλάμβανε τις αυξήσεις ποσοτήτων σε εγκεκριμένες 

εργασίες, οι οποίες, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατόπιν ακριβέστερης προμέτρησης, 
κατέστησαν αναγκαίες, προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή και σύμφωνη με την εγκεκριμένη υδραυλική 
μελέτη, ολοκλήρωση αυτού.  
Δ.  3

ος
 
 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Ο 3ος Α.Π.Ε  συντάχθηκε : 
Α. Για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης σύμφωνα με τις 
εκτελεσθείσες εργασίες όπως κατέστησαν απαραίτητες για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 
Β. Για να συμπεριλάβει το ποσό της επιπλέον δαπάνης της αναθεώρησης που υπερβαίνει την αρχική 
πρόβλεψη. 
Γ. Για να συμπεριλάβει την αύξηση του ποσοστού ΦΠΑ από 19% σε 21% (σύμφωνα με την ΠΟΛ 
1018/6-3-2010). 
Και επειδή 
1. Μετά τον έλεγχο που διεξήγαγε στο έργο η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου(ΕΔΕΛ) 
απέστειλε(αρ.πρωτ. 608/0051/22-5-2013) Έκθεση Οριστικών Αποτελεσμάτων Ελέγχου μέσω της οποίας 
ζητά την επανυποβολή ΑΠΕ από τον δικαιούχο χωρίς πρόβλεψη απολογιστικών δαπανών.   
2. Ο  4

ος
 Α.Π.Ε(τακτοποιητικός). που συντάχθηκε για τον προαναφερθέντα λόγο κλείνει επί έλαττον κατά 

50.666,24 € από την αρχική σύμβαση ήτοι στο ποσό των 4.162.212,80 € (χωρίς αναθεώρηση, 
απολογιστικά και ΦΠΑ) και παρουσιάζει μία αύξηση κατά 71.783,59€  η οποία οφείλεται στην αύξηση 
του ποσοστού ΦΠΑ από 21% σε 23% και την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης, ήτοι κλείνει στο ποσό 
των 5.140.333,57 €. 
3.  Το ποσό αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης έχει ήδη εγκριθεί με τον 6ο λογαριασμό του έργου. 
4. Ο 4

ος
 ΑΠΕ υπογράφτηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο. 

Εισηγούμαστε 
Την έγκριση του 4

ου
 ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΓΕΡΑΚΑ»  αναδόχου ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε., που συντάχθηκε χωρίς τη χρήση απολογιστικών, 
συνολικού ποσού 5.140.333,57 €.  
 
 

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

 
Την έγκριση του 4

ου
 Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΓΕΡΑΚΑ»  αναδόχου ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε., που συντάχθηκε χωρίς τη χρήση απολογιστικών, συνολικού 
ποσού 5.140.333,57 €.  
  
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Άννα Μεθυμάκη  
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χρήστος Κουρούσης 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
Ιάκωβος Προμπονάς 
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