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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. 2953/2018 
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 61ο  
Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της Μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ» 

 
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.  185214/4997/08-10-2018 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. 
1. Συνοπτικό Ιστορικό 

1.1 Η υπόψη μελέτη ανατέθηκε στη μελετητική σύμπραξη «Κ. ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Ε.Ε. - ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. - ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ» με την από 22.03.2018 
σύμβαση. 

1.2      Το αντικείμενο της μελέτης αφορά συμπληρωματικά αντιπλημμυρικά έργα στον π. Ασωπό από την 
Χ.Θ. 0+400 έως την Χ.Θ. 2+800. Το συνολικό μήκος της διευθέτησης, δηλαδή τα 2.400 μ. μήκος 
αφορούν επενδεδυμένη διατομή. 
Περιλαμβάνει τοπογραφική αποτύπωση του ποταμού σε συνολικό μήκος 3.500 μ., που θα περιλαμβάνει 
και τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν ήδη κατασκευαστεί. Περιλαμβάνει επίσης υδραυλικό έλεγχο 
ανομοιόμορφης ροής σε μήκος 3.500 μ., ούτως ώστε να ελεγχθεί η υφιστάμενη κατάσταση του ποταμού 
για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη και να προσδιοριστούν τα σημεία που παρουσιάζονται πλημμυρικά 
φαινόμενα. Με βάση τον παραπάνω έλεγχο θα προταθούν τα συμπληρωματικά έργα που απαιτούνται 
για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής για το μήκος του ποταμού Ασωπού που μελετάται.  
Στην Μελέτη περιλαμβάνεται και η Στατική Μελέτη γέφυρας, για την αντικατάσταση της υφιστάμενης 
Γέφυρας Χαλκουτσίου, η οποία δεν επαρκεί για την περίοδο επαναφοράς T=50 έτη.  
Επίσης, η μελέτη κατασκευής πασσαλότοιχου σε τμήμα της οδού που διέρχεται παραπλεύρως του 
ποταμού, ανάντη της γέφυρας Χαλκουτσίου. Τα έργα του πασσαλότοιχου αφορούν στην ολίσθηση του 
δυτικού πρανούς του ποταμού και θα έχουν μήκος 20 μ. 
Όλα τα παραπάνω προτεινόμενα έργα θα πρέπει να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά.  
Τέλος, θα εκπονηθεί η μελέτη κτηματογράφησης των έργων. 
Ο σκοπός της Μελέτης είναι η όσο το δυνατόν συνολική επίλυση του προβλήματος της ανεπάρκειας της 
κοίτης του π. Ασωπού για πλημμυρικά φαινόμενα περιόδου επαναφοράς μεγαλύτερης των 10 ετών. 
Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες τον  Δεκέμβριο του 2012, καθώς και τον Ιανουάριο του 2015 και με 
δεδομένη την αλλαγή των κλιματολογικών φαινομένων καθώς και την αλλαγή του συντελεστή απορροής 
της λεκάνης του ποταμού μετά τις πυρκαγιές της Πάρνηθας, απαιτείται η κατασκευή συμπληρωματικών 
αντιπλημμυρικών έργων, σε πρώτη φάση από την Χ.Θ. 0+400 έως την Χ.Θ. 2+800, ώστε να υπάρχει 
ασφαλής διόδευση των όμβριων υδάτων για παροχές περιόδου επαναφοράς 50 ετών στο τμήμα αυτό 
που παρουσιάζει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. 

            Το συμβατικό αντικείμενο της μελέτης, όπως αναφέρεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων που 
συνοδεύει την από 22-03-2018 Σύμβαση, περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη και στάδια μελέτης: 

Α' Φάση)  1. Τοπογραφικές εργασίες  
       2. Γεωτεχνικές έρευνες 
Β' Φάση)  3. Υδραυλικός Έλεγχος Ανομοιόμορφης Ροής 
  4. Οριστική Μελέτη Διευθέτησης 
   5. Προκαταρκτική Μελέτη Γέφυρας 

  6. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
Γ' Φάση)  7. Οριστική Μελέτη Γέφυρας 

  8. Οριστική Μελέτη Πασσαλότοιχου 
   9. Κτηματογράφηση 
  10. Τεύχη Δημοπράτησης 
  11. Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. 

     Επιπλέον έχοντας υπόψη: 

1. Την με αρ. Πρωτ. ΤΕ 64920/1565/οικ/5-4-2016 απόφαση έγκρισης των επικαιροποιημένων τευχών 
δημοπράτησης της μελέτης. 

2. Την με αρ. 841/2016 (ΑΔΑ: 6ΡΣΓ7Λ7-Ψ17) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η Προκήρυξη της Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου 
της μελέτης.  

3. Την υπ' αριθμ. 3200/2017 (ΑΔΑ: 6ΦΟ97Λ7-8ΣΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία κατακυρώθηκε η ανάθεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ», στη μελετητική σύμπραξη «Κ. 
ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. - ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. - ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 
του ΣΑΒΒΑ» και υπογράφηκε η από 22-03-2018 σύμβαση, ποσού ίσου με πενήντα τρεις χιλιάδες 
πεντακόσια τριάντα τρία ευρώ και δύο λεπτά (53.533,02 €) χωρίς ΦΠΑ 24%. 
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4. Τη συνολική προθεσμία εκπόνησης της µελέτης του θέµατος η οποία ήταν 19 µήνες από την 
υπογραφή της Σύµβασης, δηλαδή µέχρι την 22.10.2019, σύµφωνα µε τη Σύµβαση και το 
συµβατικό χρονοδιάγραμμα. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης ανερχόταν σε 12 µήνες. 

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 

 
1. Στο συμβατικό αντικείμενο της μελέτης δεν περιλαμβάνονται οι μελέτες οδοποιίας, σήμανσης – 

ασφάλισης για την τροποποίηση - βελτίωση της χάραξης της Ε.Ο. 34 Χαλκουτσίου – Σκάλας 
Ωρωπού που προέκυψαν από την αναγκαιότητα σημαντικής αύξησης του πλάτους της διατομής 
της διευθετούμενης κοίτης του ποταμού Ασωπού από 25μ περίπου κατά μέσο όρο σε 40μ, 
λόγων των προβλεπόμενων υπερδιπλάσιων του ΦτΕ πλημμυρικών παροχών από το Σχέδιο 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας στα 
οποία περιλαμβάνεται η λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταμού. 

2. Απαιτείται τροποποίηση της όδευσης της βόρειας παρόχθιας οδού που καταλαμβάνεται από την 
απαιτούμενη αύξηση του πλάτους της διευθετούμενης κοίτης και τον ανασχεδιασμό του 
υφιστάμενου ισόπεδου τρισκελούς κόμβου. 

3. Απαιτείται αύξηση του προβλεπόμενου από το ΦτΕ ανοίγματος της γέφυρας Χαλκουτσίου  από 
27μ σε 40μ.  

4. Απαιτείται  διαφοροποίηση του προγράμματος γεωτεχνικών εργασιών. 

5. Απαιτείται  διαφοροποίηση των ποσοτήτων της τοπογραφικής μελέτης. 

6. Στον ΚΑΕ 9762.05.030.01 της Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνεται το έργο με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ» με προϋπολογισμό 329.351,61 €. 

7. Με την υπ' αριθμ. 2399/3-1-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΜ37Λ7-722) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 329.351,62 € σε βάρος του ΚΑΕΚ 
9762.05.030.01, για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος. 

8. Η από 22-03-2018 σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος έγινε για το ποσό των  
53.533,02 € ήτοι 275.818,59 € μικρότερο του ποσού του Προϋπολογισμού. 

9. Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης του θέματος συντάχθηκε από την Υπηρεσία για να 
συμπεριλάβει: 

Α) Τις αμοιβές του Συμβατικού Αντικειμένου όπως διαμορφώνονται από την τροποποίηση των 
συμβατικών ποσοτήτων έναντι των προβλεπόμενων στο Φάκελο του Έργου του διαγωνισμού. 

Β) Την αμοιβή του Συμπληρωματικού Αντικειμένου σύμφωνα με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το οποίο θα 
υπογραφεί Συμπληρωματική Σύμβαση. 

10. Συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 29 του Ν.3316/2005 όπως ισχύει σήμερα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 για την υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης καθόσον: 

Οι συμπληρωματικές μελέτες είναι απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της αρχικής 
Σύμβασης, αφού ο σχεδιασμός των έργων είναι ελλιπής χωρίς αυτές. 

Δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στην αρχική Σύμβαση, διότι προέκυψαν από την εκ βάθρων 
αναθεώρηση των πλημμυρικών απορροών της υφιστάμενης οριοθέτησης (ΦΕΚ 1421/29.12.2005), 
βάσει της οποίας συντάχθηκε ο Φ.τ.Ε. του από 05/04/2016 διαγωνισμού της μελέτης,  από τις 
πλημμυρικές απορροές που προβλέπονται στο από Ιουλίου 2017 εγκεκριμένο και αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (floods.ypeka.gr) Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του 
Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, η εφαρμογή του οποίου καθίσταται 
υποχρεωτική από τον Ν 4258 /2014 ΦΕΚ 94Α /14.04.2014. Αυτονόητο είναι δε, ότι λόγω της συχνής 
εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων που προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή, δεν ήταν 
δυνατή η μετάθεση σύνταξης του Φ.τ.Ε και ως εκ τούτου διεξαγωγής του διαγωνισμού, έως ότου 
εγκρίνονταν τα, με μέριμνα του ΥΠΕΚΑ εκπονούμενα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
Υδατικών Διαμερισμάτων. Ούτε ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η  τέτοιας έκτασης αναθεώρηση των 
πλημμυρικών απορροών των υφιστάμενων και από 15.07.2005  και 14.04.2009  εγκεκριμένων 
μελετών “Οριστικής Οριοθέτησης Ρέματος «Ασωπός Ποταμός», «Κατουνίτσας» Περιοχής Κοινότητας 
Μαρκόπουλου Ωρωπού Ρέματος «Βύριζας» - Ρέματος «Χαλκουτσίου» - Ρέματος «Πάντενας» 
Περιοχής Κοινότητας Σκάλας Ωρωπού και Ρέματος «Μαυρόρεμα» Περιοχής Κοινότητας Ν. 
Παλατιών” και  “Τοπικής Τροποποίησης Οριστικής Οριοθέτησης Ασωπού Ποταμού”, αντίστοιχα, με 
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πλημμυρικές απορροές που βάσει του μέσου σεναρίου ανέρχονται σε 900m3/sec ενώ βάσει του 
δυσμενούς σε 1700m3/sec περίπου έναντι των 470m3/sec, ως εκ τούτου δε ο πλήρης 
ανασχεδιασμός των, από την αντίστοιχη και από 24.02.2005 εγκεκριμένη μελέτη, “Έργων 
Προστασίας Ασωπού Ποταμού” . 

Επομένως, οι υπόψη μελέτες και η Συμπληρωματική Σύμβαση κρίνονται απολύτως απαραίτητες για 
την ολοκλήρωση του έργου. 

2. Οικονομικό Αντικείμενο 
2.1 Το ποσό Αμοιβής του Αναδόχου καθορίστηκε από την έκπτωση 80,01% που έδωσε στην οικονομική 

του προσφορά επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της Διακήρυξης. Το ποσό αυτό αναφέρεται στο 
άρθρο 7 του Συμφωνητικού και είναι 53.533,02 € χωρίς τον ΦΠΑ. Η αμοιβή κατανέμεται ανά 
κατηγορία μελέτης ως εξής: 

 
1) Υδραυλική Μελέτη (Κατ. ΓΕΜ 13):  22.368,20 € 
2) Τοπογραφική Μελέτη (Κατ. ΓΕΜ 16):  4.124,01 € 
3)Περιβαλλοντική Μελέτη (Κατ. ΓΕΜ 27):  5.424,25 € 
4) Στατική Μελέτη (Κατ. ΓΕΜ 08):  8.124,91 € 
5) Γεωτεχνική Μελέτη (Κατ. ΓΕΜ 21):  11.032,41 € 
6) Τεύχη Δημοπράτησης (Κατ. ΓΕΜ 13):  2.083,31 € 
7) Μελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ (Κατ. ΓΕΜ 13):  375,93 € 

 Σύνολο:  53.533,02 € 
 Φ.Π.Α 24%:  12.847,92 € 
  Γενικό Σύνολο:  66.380,94 € 

  
2.2 Σύμφωνα με τον παρόντα 1ο συγκριτικό οι αμοιβές των μελετών, συμπεριλαμβανομένου 

του συμπληρωματικού αντικειμένου, καθορίζονται όπως παρακάτω: 
 

1) Υδραυλική Μελέτη (Κατ. ΓΕΜ 13):  22.368,20 € 
2)Συγκοινωνιακή Μελέτη (Κατ. ΓΕΜ 10):  8.299,93 € 
3) Τοπογραφική Μελέτη (Κατ. ΓΕΜ 16):  6.202,78 € 
4)Περιβαλλοντική Μελέτη (Κατ. ΓΕΜ 27):  5.424,25 € 
5) Στατική Μελέτη (Κατ. ΓΕΜ 08):  9.398,22 € 
6) Γεωτεχνική Μελέτη (Κατ. ΓΕΜ 21):  16.539,33 € 
7) Τεύχη Δημοπράτησης (Κατ. ΓΕΜ 13):  2.083,31 € 
8) Μελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ (Κατ. ΓΕΜ 13):  375,93 € 

 Σύνολο:  70.691,95 € 
 Φ.Π.Α 24%:  16.966,07 € 
  Γενικό Σύνολο:  87.658,02 € 

 
2.3  Η συνολική αύξηση της δαπάνης µε βάση τον 1ο Σ.Π. και τη Συµπληρωµατική Σύµβαση ανέρχεται 

σε 70.691,95 € - 53.533,02 € =17.158,93 €, και δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής δαπάνης 
(53.533,02 € x 50% = 26.766,51 €) και είναι ως εκ τούτου εντός των ορίων του άρθρου 29 παρ. 1 
του Ν.3316/05. 

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 9762.05.030.01.   
 Με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Σ.Π. για τις εργασίες, που αποτελούν 
συμβατικό αντικείμενο της αρχικής και της συμπληρωματικής σύμβασης, η δαπάνη είναι 70.691,95 € 
χωρίς ΦΠΑ , ή 87.658,02 € με ΦΠΑ. 
Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής στη συνεδρίαση της 13-09-2018 (θέμα 9ο) 
γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.)  και για τη σύναψη 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.). 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Υπέρ της έγκρισης του 1ου Συγκριτικού Πίνακα όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας και 
υπογράφτηκε ανεπιφύλακτα από τον εκπρόσωπο της ανάδοχης μελετητικής σύμπραξης και της 
σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ». 
Ο  1ος Σ.Π. είναι συνολικής δαπάνης 70.691,95 € πλέον ΦΠΑ 24% 16.966,07 €, ήτοι 87.658,02 € και 
παρουσιάζει υπέρβαση κατά 21.277,08 € (με το ΦΠΑ) σε σχέση με τη δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης. 
Η 1η Σ.Σ.  ανέρχεται στο ποσό των 21.277,08 € (με το ΦΠΑ). 
 

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

Την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία και υπογράφτηκε 
ανεπιφύλακτα από τον εκπρόσωπο της ανάδοχης μελετητικής σύμπραξης και της σύναψης της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ 
ΠΟΤΑΜΟΥ». 
Ο  1ος Σ.Π. είναι συνολικής δαπάνης 70.691,95 € πλέον ΦΠΑ 24% 16.966,07 €, ήτοι 87.658,02 € και 
παρουσιάζει υπέρβαση κατά 21.277,08 € (με το ΦΠΑ) σε σχέση με τη δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης. 
Η 1η Σ.Σ.  ανέρχεται στο ποσό των 21.277,08 € (με το ΦΠΑ). 

               
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
        Καραμάνος Χρήστος 

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