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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2952/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-10-2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
198413 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-10-2018. 
 

Θέμα 60ο  
Εισήγηση για την έγκριση του 1ου Σ.Π. και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης 
«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (Από περιοχή οδού 
Αρχιμήδους έως αποδέκτη) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ» 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη  
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ Τ.Ε.  182339/4913/08-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων  Π.Ε. Ανατολικής  Αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
2. Την αρ. 109290/39629/23-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ4251Β/29-12-2016) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του «Οργανισμού Εσωτερικής 
λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής». 
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3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και τα ισχύοντα άρθρα του  Ν.3316/2005, όπως 
τροποποιήθηκαν  και ισχύουν σήμερα. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

1. Την 25.05.2016 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής και του ανάδοχου 
μελετητικού σχήματος. 

2. Με την με αρ. πρωτ. Τ.Ε. 105342/2630/οικ/02.06.2016 απόφαση της Προϊστάμενης Τμήματος 
Υδραυλικών Έργων, Λιμενικών Έργων & Εγγείων Βελτιώσεων, ορίστηκαν οι επιβλέποντες της 
μελέτης.  

3. Έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα από το ανάδοχο μελετητικό σχήμα η Τοπογραφική Μελέτη, η 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η Οριστική Υδραυλική Μελέτη και η Στατική Μελέτη 

4. Με το με αρ. πρωτ. Τ.Ε. 73468/1589/02.05.2017 έγγραφό μας διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της μελέτης του θέματος, ελεγμένη και θεωρημένη από την 
Υπηρεσία μας. 

      
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την εκπόνηση της μελέτης οριοθέτησης του εκφυλισμένου 
ρέματος Αγ. Κωνσταντίνου από την οδό Αρχιμήδους ως την υφιστάμενη τάφρο της Αττικής οδού και 
τμηματική διευθέτηση αυτού. 
Η οριοθέτηση αφορά μήκος 4,45 χλμ.  
Το σύστημα των έργων περιλαμβάνει: 
1. έργο συμβολής με την οδό Αρχιμήδους,  το οποίο θα αποτελείται  από κλειστό αγωγό 
διαστάσεων 4,0x 3,0 (m) και το οποίο θα παραλαμβάνει τα απορρέοντα ύδατα του ρέματος καθώς και τα 
όμβρια που καταλήγουν στην οδό Αρχιμήδους. 
2. ανοικτές ορθογωνικές διατομές σε περιοχές όπου το προβλεπόμενο πλάτος κατάληψης των 
έργων από την εγκεκριμένη μελέτη οριοθέτησης είναι ιδιαίτερα περιορισμένο, ορίζοντας μονοδιάστατα 
τον τύπο της διατομής που δύναται να εφαρμοστεί, 
3. τραπεζοειδείς διατομές επενδεδυμένες από συρματοκιβώτια προσαρμοσμένες οριζοντιογραφικά 
και υψομετρικά στην υφιστάμενη κατάσταση και στη μορφολογία του εδάφους,  
4. τραπεζοειδείς ανεπένδυτες διατομές, που συνάδει με την οριζοντιογραφική διαπλάτυνση της 
υφιστάμενης  κατάστασης και το φυσικό περιβάλλον,  
5. τέσσερα τεχνικά διάβασης υφιστάμενων οδών και συγκεκριμένα : 

6. α) 1ο τεχνικό: εκτιμώμενες διαστάσεις: B x H= 5.0 x 3.0 (m) 

 β) 2ο τεχνικό: εκτιμώμενες διαστάσεις: B x H= 2Χ(4.0 x 4.0) (m) 

 γ) 3ο τεχνικό: εκτιμώμενες διαστάσεις: B x H= 2Χ(5.0 x 4.0) (m) 

 δ) 4ο τεχνικό: εκτιμώμενες διαστάσεις: B x H= 3Χ(3.0 x 4.0) (m) 

7. έργο εξόδου που θα συναρμόζει με υφιστάμενο τεχνικό επί της οδού που συνδέει την Αττική οδό 
με το Μαρκόπουλο έναντι του κοιμητηρίου. 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Η κατασκευή του υπό μελέτη υδραυλικού έργου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή του 
έργου οδοποιίας για τη βελτίωση της διαδημοτικής οδού Κορωπί – Καλύβια Θορικού, ενώ θα λύσει και 
τα πλημμυρικά προβλήματα της περιοχής.   
Μετά την ολοκλήρωση του υδραυλικού έργου σε συνδυασμό με το έργο οδοποιίας θα αυξηθεί κατά πολύ 
η κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού και θα μειωθούν κατά πολύ οι κίνδυνοι τροχαίων ατυχημάτων. 
Ωφελούμενοι θα είναι τόσο οι κάτοικοι που κατευθύνονται από Κορωπί προς Καλύβια και ανάποδα, όσο 
και οι υπόλοιπες εξυπηρετούμενες χρήσεις της περιοχής αφού αναμένεται η βελτίωση της πρόσβασης 
σε αυτές. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1ο ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 
 
Η εκπόνηση της μελέτης αυτής ανατέθηκε στην σύμπραξη των μελετητών Ι. ΤΣΙΠΗΡΑ, Σ. ΠΟΤΣΙΚΑ, Β. 
ΤΣΙΠΗΡΑ, Π. ΜΑΡΙΝΗ μετά από ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία του Ν. 3316/2005. 
Η συνολική μελέτη αποτελείται από τις κύριες μελέτες, δηλαδή την Υδραυλική και Στατική μελέτη  και τις 
υποστηρικτικές μελέτες, την Τοπογραφική και την Περιβαλλοντική μελέτη ως και το Σχέδιο και Φάκελο 
Ασφάλειας και Υγείας. 
Ο προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης είναι 234.687,62€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 
Οι εκπτώσεις που δόθηκαν από το ανάδοχο μελετητικό σχήμα είναι: 

 85% για την Τοπογραφική Μελέτη 
 86% για την Υδραυλική Μελέτη 
 85% για τη Στατική Μελέτη 
 87% για την Περιβαλλοντική Μελέτη & 
 87% για τα ΣΑΥ & ΦΑΥ 

Η σύμβαση για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης υπεγράφη την 25.06.2016 με εργολαβικό αντάλλαγμα 
33.047,64€ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κατά την υπογραφή της σύμβασης ΦΠΑ 23% και με 
χρόνο περαίωσης την 25.07.2017. 
 
Το χρονοδιάγραμμα και το πρόγραμμα ποιότητας εκπόνησης της μελέτης εγκρίθηκαν με τη Τ.Ε. 
85120/2107/23.06.2016 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Α.Α. 
Με την υπ. αρ. Τ.Ε. 90157/2244/18.05.2018 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής, χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας στον ανάδοχο έως τις 30.09.2018 για λόγους οι 
οποίοι δεν οφείλονται στην υπαιτιότητα του αναδόχου δεδομένου, ότι εκκρεμεί η έγκριση της 
Περιβαλλοντικής μελέτης στη Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  
Ήδη έχει παραδοθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η Τοπογραφική μελέτη, η 
Υδρολογία, η Υδραυλική μελέτη, η Στατική μελέτη, η Μ.Π.Ε και το ΣΑΥ-ΦΑΥ. 
 
Η Υδραυλική μελέτη (προεκτίμηση αμοιβής) προβλέπει: 
α) Τον υδραυλικό έλεγχο ανομοιόμορφης ροής και οριοθέτησης του ρέματος (διευθετημένης και 
αδιευθέτητης ροής) σε μήκος 4,45χλμ. 
β) Την διευθέτηση του ρέματος του Αγίου Κωνσταντίνου με ανεπένδυτη διατομή μήκους 0,52χλμ 
γ) Την διευθέτηση του ρέματος του Αγίου Κωνσταντίνου με επενδεδυμένη διατομή μήκους 0,31χλμ. 
Δηλαδή η προβλεπόμενη συμβατική διευθέτηση του ρέματος έχει συνολικό  μήκος 0,83χλμ. 
Η Στατική μελέτη (προεκτίμηση αμοιβής) προβλέπει: 
Την μελέτη του τεχνικού (οχετού) επί της οδού Κορωπίου – Μαρκοπούλου μήκους 15,0μ και πλάτους 
12,0μ. 
 
Κατά την διάρκεια εκπόνησης της υδραυλικής μελέτης και ειδικότερα στον έλεγχο της ανομοιόμορφης 
ροής του ρέματος αφού πρώτα αυτό προσαρμόστηκε (χωροθετήθηκε) στο τοπογραφικό υπόβαθρο 
διαπιστώθηκε, ότι η ταχύτητα ροής στην περίπτωση της πλημμυρικής απορροής (περιόδου επαναφοράς 
των 50 ετών) είναι μεγαλύτερη του 2,0 μ/δλ. πράγμα που συνεπάγεται ότι η διευθέτηση στο σύνολο του 
ρέματος θα πρέπει να γίνει με επενδεδυμένη διατομή για λόγους  ευστάθειας του προτεινόμενου έργου. 
 
Σύμφωνα με την Ο.Μ.Ο.Ε. – Α.Σ.Υ.Ε.Ο. - Πίνακας 10.6.1 - οι επιτρεπόμενες ταχύτητες ροής είναι 
ανάλογες με το μέγεθος του εδαφικού  υλικού της διευθετημένης ανεπένδυτης κοίτης και για την 
περίπτωση του ρέματος του Αγίου Κωνσταντίνου δηλαδή για αμαργιλώδες υλικό με λεπτόκοκκα χαλίκια 
η επιτρεπόμενη ταχύτητα (V) θα πρέπει να είναι μικρότερη του 1,50 μ/δλ συνεπώς, η διευθέτηση του 
ρέματος προτείνεται καθ’ όλο το μήκος και μέχρι τον αποδέκτη με επένδυση κατάλληλων υλικών αφού οι 
επικρατούσες ταχύτητες ροής είναι μεγαλύτερες των 2,0 μ/δλ. (της τάξης των 3,0 έως 4,0 μ/δλ), ούτως 
ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες αντιδιαβρωτικής προστασίας και συνεπώς ασφαλής κατασκευή και 
λειτουργία για το προτεινόμενο έργο. 
 
Η αναγκαιότητα αύξησης των εν λόγω εργασιών διευθέτησης του ρέματος με επενδεδυμένη διατομή 
είναι απαραίτητη σε όλο το μήκος του ρέματος  για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της 
μελέτης και οφείλονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις,  δεδομένου ότι η εκτέλεση των επί πλέον 
εργασιών (ποσοτήτων) της υδραυλικής μελέτης οι οποίες δεν έχουν προεκτιμηθεί (συμπεριληφθεί στον 
φάκελο τεχνικών δεδομένων της Υπηρεσίας) λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων δεν μπορούν να 
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διαχωρισθούν από το συμβατικό αντικείμενο σύμφωνα με την περ.1 του Άρθρου 29 του Ν. 3316/2005, 
όπως ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρα 132 & 186). 
 
Επίσης από την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης της αδιευθέτητης ροής διαπιστώθηκε: 
1. Στην βιομηχανική περιοχή Κορωπίου (ΧΘ 0+250,92) μεγάλο πλημμυρικό βάθος νερού. 
2. Από την οδό Αιγέως (ΧΘ 2+344,45) έως τον αποδέκτη (ΧΘ 4+486,66), βάθη πλημμυρικής  ροής 
(Τ=50) από 0,50  έως 1,30 μ και ταχύτητα ροής των όμβριων έως 6,0 μ/δλ., δηλαδή  ισχύουν 
υδραυλικές περιστάσεις μεγάλης επικινδυνότητας οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στην 
φάση κατάρτισης της σύμβασης του έργου, για τις οποίες η άρση του κινδύνου απαιτεί την διευθέτηση 
του εν λόγω ρέματος σε όλο το μήκος. Η εκτέλεση των επί πλέον εργασιών (ποσοτήτων) της υδραυλικής 
μελέτης οι οποίες δεν έχουν προεκτιμηθεί (συμπεριληφθεί στον φάκελο τεχνικών δεδομένων της 
Υπηρεσίας) λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων δεν μπορούν να διαχωρισθούν από το συμβατικό 
αντικείμενο σύμφωνα με την περ.1 του Άρθρου 29 του Ν. 3316/2005, όπως ισχύει σήμερα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθρα 132 & 186). 
Η στατική μελέτη συμπληρώθηκε από τους οχετούς της οδού Απόλλωνος και Αρχιμήδους που δεν είχαν 
προεκτιμηθεί, εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση της μελέτης. 
Στο πινάκιο αμοιβής που συνοδεύει τον παρόντα συγκριτικό πίνακα (1ο Σ.Π.) συμπεριλαμβάνεται: 
 
1. Υδραυλική μελέτη 
α) Η αύξηση των συμβατικών εργασιών (Διευθέτηση με επενδεδυμένη διατομή) 
β) Η μείωση των εργασιών που δεν εκτελέστηκαν (Διευθέτηση με ανεπένδυτη διατομή) 
γ) Οι εργασίες που εκτελέστηκαν χωρίς μεταβολή (Ανομοιόμορφη ροή-οριοθέτηση) 
2. Στατική μελέτη 
α) Οι εργασίες που εκτελέστηκαν χωρίς μεταβολή (Τεχνικό Κορωπίου-Μαρκοπούλου) 
β) Οι επιπλέον απαραίτητες εργασίες που δεν έχουν προεκτιμηθεί (Τεχνικά των οδών Αρχιμήδους και 
Απόλλωνος) 
3. Περιβαλλοντική μελέτη 
Η αμοιβή υπολογίζεται σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα 
4. Τοπογραφική μελέτη 
Ουδεμία μεταβολή 
5. Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. 
Η αμοιβή υπολογίζεται σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα 
Με τον 1ο Σ.Π. προβλέπεται: 
Η ολοκλήρωση εκπόνησης της μελέτης εντός της συμβατικής προθεσμίας σύμφωνα με την περ.1 του 
Άρθρου 29 του Ν. 3316/2005, όπως ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρα 132 & 186). 
Η αύξηση του συμβατικού Φ.Π.Α. από 23% σε 24%. 
Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 13.424,89€ ήτοι σε ποσοστό 40,62% έχει προβλεφθεί με το 
με αρ. πρωτ. 78389/09.05.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Τμήμα 
Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων από πιστώσεις του έργου με ΚΑΕ 9762.05.002.30 
 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ 

Επειδή : 

1. Οι επιπρόσθετες εργασίες είναι απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της αρχικής 
σύμβασης, συντρέχει περίσταση που δεν μπορούσε να προβλεφθεί κατά τη σύναψή της, δεν 
μπορούν δε να διαχωριστούν από το αρχικό αντικείμενο χωρίς να δημιουργούν προβλήματα 
για τον εργοδότη, 

2. Η επιπλέον δαπάνη των 10.609,85€ (χωρίς ΦΠΑ) αιτιολογείται πλήρως από τα ανωτέρω και 
δεν υπερβαίνει το 50% που ορίζεται από τον Ν.3316/05 αλλά και το Ν.4412/2016. 

3. Ο 1ος Σ.Π. υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από το μελετητή. 
4. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημόσιων Έργων της Περιφέρειας Αττικής εξέφρασε ομόφωνα τη 

θετική του γνώμη τόσο για την έγκριση του 1ου Σ.Π., όσο και για τη σύναψη 1ης Σ.Σ.Ε. για τη 
μελέτη του θέματος. 

5. Με την υπ. αρ. 179/2018( ΑΔΑ: 6Κ5Α7Λ7-ΕΨ7) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία προβλέπεται η δαπάνη της 
αύξησης του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης σύμφωνα με τον 1ο Σ.Π.  με ΚΑΕ 
9762.05.002.30 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Υπέρ της έγκρισης του 1ου  Συγκριτικού Πίνακα  όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία και 
υπογράφτηκε από τον εκπρόσωπο της αναδόχου μελετητικής σύμπραξης ανεπιφύλακτα, και της 
σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (Από περιοχή οδού 
Αρχιμήδους έως αποδέκτη) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ». 
Ο 1ος Σ.Π. είναι συνολικής δαπάνης 46.472,53€ εκ των οποίων 37.477,85€ για τις εργασίες και 
8.994,68€ για το Φ.Π.Α., και παρουσιάζει υπέρβαση κατά 13.424,89€ με το Φ.Π.Α., σε σχέση με τη 
δαπάνη της «Αρχικής Σύμβασης», ενώ η 1η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 13.424,89€ (με το 
Φ.Π.Α.).                

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

Την έγκρισης του 1ου  Συγκριτικού Πίνακα  όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία και υπογράφτηκε 
από τον εκπρόσωπο της αναδόχου μελετητικής σύμπραξης ανεπιφύλακτα, και της σύναψης της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (Από περιοχή οδού Αρχιμήδους έως αποδέκτη) ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ». 
Ο 1ος Σ.Π. είναι συνολικής δαπάνης 46.472,53€ εκ των οποίων 37.477,85€ για τις εργασίες και 

8.994,68€ για το Φ.Π.Α., και παρουσιάζει υπέρβαση κατά 13.424,89€ με το Φ.Π.Α., σε σχέση με τη    
δαπάνη της «Αρχικής Σύμβασης», ενώ η 1η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 13.424,89€ (με το Φ.Π.Α.).               

 
 
 

 
 Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 
        Καραμάνος Χρήστος 

        Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Σαπουνά Αγγελική  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη  
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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