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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 76η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3699/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 245456 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 06-12-2018. 

 
Θέμα 42ο  

Έγκριση σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης δαπάνης 135.000,00€ του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ», αναδόχου εταιρείας 
ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Βρύνα Φωτεινή  

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

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
  Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ αριθμ πρωτ 217859/29-11-018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α’ 85/11-04-2012)». 

3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β’1661/11-05-2018). 

4. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α’ 42) 
αρμοδιότητας των Περιφερειών» 

5. Το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

6. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές. 
7. Το από 26/10/17 εργολαβικό συμφωνητικό του έργου ποσού  395.671,93 € € με Φ.Π.Α. 
8. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου σύμφωνα με τα οποία το έργο 

έχει συνολική προθεσμία περαίωσης δέκα οκτώ (18) μήνες, δηλαδή λήγει την 26/04/2019. 
9. Το γεγονός ότι την 29η και 30η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους έπληξε σφοδρό καιρικό 

φαινόμενο το Δήμο Τροιζήνας - Μεθάνων, το οποίο προξένησε βλάβες στο οδικό δίκτυο 
αρμοδιότητάς μας.  

10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5037/03-10-2018 έγγραφο του Δημάρχου Τροιζηνίας – Μεθάνων προς την 
Περιφερειάρχη με το οποίο στο εδάφιο 1 αυτού επισημαίνει βλάβες στο οδικό μας δίκτυο οι 
οποίες χρήζουν αποκατάστασης. 

11. Την απόφαση 276/2018 (32η Συνεδρίαση/11-10-2018) του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης της 3ης τροποποίησης του προγράμματος εκτελεστέων 
έργων Π.Α. έτους 2018 με την οποία εγκρίθηκε πίστωση 135.000,00 € για τη σύναψη 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 29 & 30/09/2018 που 
έπληξαν το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων 

 
Ε Π Ε Ι Δ Η   

1. Σύμφωνα με την παρ. α του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 «Ο φορέας κατασκευής του 
έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που 
δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και 
οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του 
έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον 
ανάδοχο του έργου…όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την 
αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη 
συνολική της φύση». 

2. Την 29η και 30η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους έπληξε σφοδρό καιρικό φαινόμενο τον 
Δήμο Τροιζήνας - Μεθάνων, το οποίο προξένησε βλάβες στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς 
μας. 

3. Στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνονται εργασίες οι οποίες δεν 
περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και την πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι 
οποίες κατέστησαν απαραίτητες λόγω του όλως απρόβλεπτου καιρικού φαινομένου. Οι εν 
λόγω εργασίες δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης  και 
επιπλέον δεν μεταβάλλουν τη φύση του έργου κατά την έννοια του άρθρου 156 του Ν. 
4412/2016. 

4. Σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 «Το συνολικό ποσό των 
συμβάσεων αυτών στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των 
απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες απαγορεύεται να υπερβαίνει το 
ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης,  
χωρίς την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.» και «Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών 
είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση 
για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου.» 

5. Με το πρακτικό της 20ης Συνεδρίας της 25ης/10/2018, Θέμα 2ο το Συμβούλιο Δημοσίων 
Έργων της Π.Α. γνωμοδότησε θετικά, ως προς τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης του έργου του θέματος. 

6. Η δαπάνη εργασιών της 1ης Σ.Σ. ανέρχεται σε 108.804,51 € που αποτελεί το τριάντα 
τέσσερα και δέκα επτά τοις εκατό (34,17%) της αρχικής δαπάνης εργασιών, ήτοι ποσοστό 

ΑΔΑ: 720Λ7Λ7-Χ48



 3 

μικρότερο του επιτρεπτού 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης, όπως προβλέπεται στην 
παρ. β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. 

7. Η συνολική δαπάνη της 1ης Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 135.000,00 €. 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  
Την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και των εργασιών αυτής που 
περιλαμβάνονται στον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ δαπάνης 135.000,00 € του έργου 
«ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΟΟΔΔΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟΥΥ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΝΝΗΗΣΣΩΩΝΝ», αναδόχου 
εταιρείας ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε. 
 

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

 
Την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και των εργασιών αυτής που 
περιλαμβάνονται στον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ δαπάνης 135.000,00 € του έργου 
«ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΟΟΔΔΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟΥΥ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΝΝΗΗΣΣΩΩΝΝ», αναδόχου 
εταιρείας ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε. 
 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική  
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρια  
Πελέκης Ζαχαρίας  
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