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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 2η 

 
Απόφαση υπ’ αριθ. 121/2019 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-01-2019, 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. 16510 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 17-01-2019. 

Θέμα 79ο  
Έγκριση 1) της παράτασης προθεσμίας περαίωσης και 2) της πρόσθετης δαπάνης για την 
αύξηση του κονδυλίου των απολογιστικών εργασιών για τον 2ο Α.Π.Ε. και την 1η Σ.Σ.Ε. του 
έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου», αναδόχου εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ 
ΑΤΕ 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Σαπουνά Αγγελική 
 Βρύνα Φωτεινή 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία  
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία  
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

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

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ 15053/16-01-2019 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης 
Αναπτ/κού Προγ/σμού Έργων & Υποδομών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Έχοντας υπόψη:  
Σύμφωνα με τις διατάξεις :  
 
1. Tου Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

ΑΔΑ: 6ΞΝΘ7Λ7-ΗΛΓ



 

 2 

2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής 
ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα του άρθρου 
48 του Ν.3669/08. 

3. Της με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018 απόφασης του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Tων άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων 
της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «’Όργανα που 
αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις 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. 13400/17-4-2013 
της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
1. Με την 212/2016 (ΑΔΑ: 7Κ27ΩΕΒ-Π28) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 

εγκρίθηκε η με αριθμό ΥΔΡ 01/2016 τροποποιημένη μελέτη του έργου «Έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου» και τα τεύχη δημοπράτησης αυτού, ήτοι: α) 
Τιμολόγιο Μελέτης, β) Τεχνική Περιγραφή, γ) Προϋπολογισμός, δ) Αντιστοίχιση άρθρων 
τιμολογίου με ΕΤΕΠ, τα οποία συντάχθηκαν με μέριμνα του. 

2. Με την απόφαση 1394/2016 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν 
τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου, τα οποία συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Αττικής, και η αποστολή της περίληψης διακήρυξης (Α.Δ.Α.: 
78Ρ57Λ7-868). (Link Διαύγεια: https://diavgeia.gov.gr/doc/78Ρ57Λ7-868). 

3. Την 02.08.2016  διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου. 
4. Με την με αριθμό 1853/2016 (Α.Δ.Α.:6ΛΦ17Λ7-9ΔΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου και 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ». 

5. Την 09.12.2016 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου μεταξύ 
της Περιφερειάρχη Αττικής και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» ποσού 1.395.988,52 € (με ΦΠΑ) και συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του 
έργου δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 09.03.2018. 

6. Με την με αριθμό 367/03.03.2017 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής το έργο του θέματος εντάχθηκε στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001110 και επιλέξιμη 
δαπάνη 1.395.988,52 €.  

7. Με την με αριθμό 1141/03.05.2017 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής τροποποιήθηκε η απόφαση ένταξης 
του έργου του θέματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» ως προς το 
ποσό της επιλέξιμης δαπάνης που ανέρχεται πλέον σε 1.495.988,52 €. 

8. Με την με αριθμό 3450/13.11.2018 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής τροποποιήθηκε η απόφαση ένταξης 
του έργου του θέματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» ως προς το 
ποσό της επιλέξιμης δαπάνης που ανέρχεται πλέον σε 1.645.988,52 €. 

9. Την με αριθμό 1035/2018 (ΑΔΑ: 64ΓΤ7Λ7-ΚΨΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά 
έξι (6) μήνες, δηλαδή έως 08-09-2018. 

10. Με την με αριθμό 2496/2018 (ΑΔΑ: 7ΧΨΟ7Λ7-0ΤΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά τέσσερις 
(4) μήνες, δηλαδή έως 08/01/2019.  

11. Ο ανάδοχος με την από 05.12.2018 αίτησή του (αρ. πρωτ. 243277/05.12.2018/ΔΤΕΠΑ), 
ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι 
έως την 08.04.2019. 
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12. Με την με αριθμό 252966/17.12.2018 αναφορά – εισήγησή της, η Προϊσταμένη του 
Τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής εισηγείται την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της προθεσμίας 
περαίωσης του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου», αναδόχου 
εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», μέχρι την 08.04.2019, δηλαδή για διάστημα τριών (3) 
μηνών.  

13. Με το αριθμ. πρωτ. 4132/14-01-2019 (αρ. πρωτ. 15053/16.01.2019/ΔΤΕΠΑ) η Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε θετικά σχετικά με τη 
χορήγηση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή 
έως την 08.04.2019. 

14. Με την με αριθμό 116909/15-06-2018 (Α.Δ.Α.: ΨΧΔ57Λ7-ΥΑΗ) Απόφαση της 
Προϊσταμένης Αρχής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικής 
δαπάνης 1.395.988,52 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή σε ισοζύγιο  με το  
συμβατικό  αντικείμενο του έργου.  

15. Με την από 06-12-2018 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 244366) αναφορά της, η Προϊσταμένη της 
Δ/νουσας Υπηρεσίας, εισηγήθηκε την προέγκριση εκτέλεσης επειγουσών εργασιών για το 
τμήμα του αγωγού ομβρίων επί των οδών Πέλοπος και Αγίων Σαράντα στα πλαίσια του 
έργου : «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου  Ιλίου» αναδόχου εταιρείας  ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.. 

16. Με την με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 244366/10-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΙ67Λ7–ΕΗΚ) Απόφαση 
εγκρίθηκε η εκτέλεση επειγουσών εργασιών για το τμήμα του αγωγού ομβρίων επί των 
οδών Πέλοπος και Αγίων Σαράντα στα πλαίσια του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας Δήμου  Ιλίου» αναδόχου εταιρείας  ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

17. Με την με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 186180/12-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΚΨΜ7Λ7–Ε10) Απόφαση 
εγκρίθηκε η εκτέλεση απολογιστικών εργασιών για το τμήμα του αγωγού ομβρίων επί των 
οδών Πέλοπος και Αγίων Σαράντα στα πλαίσια του έργου : «Έργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας Δήμου  Ιλίου» αναδόχου εταιρείας  ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

18. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την αριθμ. πρωτ. 244183/06-12-2018 Εισήγησή της εισηγείται 
την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας Δήμου Ιλίου», συνολικής δαπάνης Κύριας Σύμβασης ποσού 1.395.988,52 € με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (σε ισοζύγιο με την αρχική), και συνολικής δαπάνης με τη 
Συμπληρωματική Σύμβασης ποσού 1.643.434,25 € με αναθεώρηση και Φ,Π.Α. 

19. Η αύξηση της συνολικής δαπάνης του 2ου Α.Π.Ε. κατά 247.445,72 € από την εγκεκριμένη 
δαπάνη (1.395.988,52€ του 1ου  ΑΠΕ) οφείλεται στην αύξηση των απολογιστικών κατά 
199.553,00 € (με ΓΕ & ΟΕ) και την αντίστοιχη αύξηση του ΦΠΑ κατά 47.892,72 € χωρίς να 
γίνεται υπέρβαση του ορίου του 50% επί της αρχικής δαπάνης, που καθορίζεται με το 
άρθρο 57 του Ν.3669/2008. 

20. Η Προϊσταμένη Αρχή με το αριθμ. πρωτ. 244183/06-12-2018 αίτημά της προς το αρμόδιο 
Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής ζητάει τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τη 
χρήση των επί έλασσον δαπανών του 2ου  Α.Π.Ε. και για το εάν συντρέχουν λόγοι 
σύναψης της 1ης ΣΣΕ, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (2ου ΑΠΕ) για το έργο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου  Ιλίου» 
αναδόχου εταιρείας  ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» 

21. Με την πράξη 1/ΕΗΔ της 24ης συνεδρίασης του ΤΣΔΕΠΑ της 06/12/2018 δόθηκε :  
 α) σύμφωνη γνώμη για τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών στον 2ο ΑΠΕ του έργου 

του θέματος. 
 β) θετική γνώμη για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου 

του θέματος. 
 
A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

      Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή  αγωγών  αποχέτευσης ομβρίων δευτερεύοντος 
δικτύου από κυκλικούς τσιμεντοσωλήνες ή  ορθογωνικό χυτό, με συνολικό μήκος 4.242,70 μ., 
καθώς και τα απαιτούμενα φρεάτια υδροσυλλογής αυτών. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο 
ανωτέρω έργο  εκτελούνται  σε διάφορες οδούς του Δήμου Ιλίου και Δήμου Περιστερίου. Τα έργα 
αποχέτευσης ομβρίων αφορούν στις παρακάτω οδούς του Δήμου Ιλίου: 

1. Αγωγός ομβρίων επί της οδού Ξάνθου από Φιλιππιάδος έως Φυλλίδος.  
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2. Αγωγός ομβρίων επί των οδών Φίλωνος, Χειμερίου, Χανίων, Φολόης, Φιλιππιάδος, 
Φαλαισίας, Φλωρίνης, Φιλοπροόδων, Φιλιατρών και Λ. Θηβών από Φαλαγγιτών έως 
Γαλερίου 

3.  Αγωγός ομβρίων επί των οδών Κρήτης, Παξών, Άρεως και Μεθοδίου από Λ. Θηβών έως 
Μ. Ψελλού,  

4. Αγωγός ομβρίων επί των οδών Μ. Ψελλού και Επταπυργίου από Γαλερίου έως 
Βησσαρίωνος  

5.  Αγωγός ομβρίων επί των οδών Γαλερίου και Βησσαρίωνος από Μ. Ψελλού έως 
Μεθοδίου.  

6. Αγωγός ομβρίων επί των οδών Πέλοπος και Αγ. Σαράντα από τη διασταύρωση με την 
οδό Αγ. Σαράντα και Πρωταγόρα έως τη διασταύρωση με τις οδούς Λαυρίου και 
Αραχόβης 

7. Αγωγός ομβρίων επί της οδού Κλεισούρας από τη διασταύρωση με την οδό Τεπελενίου 
έως τη διασταύρωση με την οδό Ναρκίσσου.  

8. Αγωγός ομβρίων επί των οδών Έκτορος και Ηροδότου από τη διασταύρωση με την Λ. 
Θηβών έως τη διασταύρωση με την οδό Φιλιατών.  

9. Αγωγοί ομβρίων επί των οδών: 
- Ζίτσης, Μαραγκού, Παραμυθιάς, Τυρνάβου, Δωδώνης και Πλάτωνος από τη συμβολή 

με την οδό Καλπακίου έως τη διασταύρωση με την οδό Πρεβέζης 
- Δυρραχίου από τη συμβολή με την οδό Καλπακίου έως το μέσο περίπου του 

τμήματος της Δυρραχίου από Καλπακίου έως Πλάτωνος 
- Γράμμου από τη συμβολή με την οδό Καλπακίου έως τη διασταύρωση με την οδό 

Πλάτωνος  
- Βερατίου από τη συμβολή με την οδό Καλπακίου έως το μέσο περίπου του τμήματος 

της Βερατίου από Καλπακίου έως Πλάτωνος  
- Δαβάκη από τη συμβολή με την οδό Καλπακίου έως το μέσο περίπου του τμήματος 

της Δαβάκη από Καλπακίου έως Πλάτωνος 
10. Αγωγός ομβρίων επί των οδών Αγ. Φανουρίου, Α. Παπανδρέου, Δουκάδων, Αρκαδίας 

και Επιδαύρου. 
 
 Στόχος των προτεινόμενων επεμβάσεων είναι η ασφαλής παροχέτευση των πλημμυρικών 

παροχών στους διαθέσιμους υπάρχοντες αποδέκτες, δεδομένου ότι το υπάρχον δίκτυο 
έχει αποδειχτεί ανεπαρκές για να αντιμετωπίσει τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα των 
τελευταίων ετών και επομένως, είναι αναγκαία η κατασκευή ενός σύγχρονου δικτύου 
συλλογής ομβρίων υδάτων. Σημειωτέον ότι στους παραπάνω οδούς υπάρχει σωρεία 
αγωγών ΟΚΩ (Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Συνδέσεις ακινήτων κλπ) και λόγω και της 
εξαιρετικής στενότητας μεγάλου τμήματος των ανωτέρω οδών, των δυσμενών 
κυκλοφοριακών συνθηκών κάποιων άλλων (πχ οδός Θηβών), καθώς και λόγω του 
επερχόμενου χειμώνα, υπάρχει άμεση ανάγκη της όσο το δυνατόν πιο σύντομης 
αποπεράτωσης του έργου. 

 
Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Η έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου για διάστημα τριών (3) μηνών, 
δηλαδή έως την 08.04.2019. 

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για την κατασκευή των αγωγών στην περιοχή 1, 
στην περιοχή 5, στην περιοχή 6, στην περιοχή 7 και στην περιοχή 8, εργασίες που αντιστοιχούν 
σε ποσοστό περίπου στο 85% του συνολικού φυσικού αντικειμένου του έργου, και εκτελούνται 
εργασίες στην περιοχή 2 και στην περιοχή 4.  

Η επιπλέον καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών του έργου οφείλεται στα κάτωθι : 
 ΠΕΡΙΟΧΗ 2 : Αφορά την περιοχή της Παλατιανής και συγκεκριμένα αφορά αγωγό επί των 

οδών Φίλωνος, Χειμερίου, Χανίων, Φολόης, Φιλιππιάδος, Φαλαισίας, Φλωρίνης, 
Φιλοπροόδων, Φιλιατρών και Λ. Θηβών από Φαλαγγιτών έως Γαλερίου, διατομής DN1200 και 
μήκους 931,40μ., αγωγό επί των οδών Κρήτης, Παξών, Άρεως και Μεθοδίου από Λ. Θηβών 
έως Μ. Ψέλλου, διατομής DN600 και μήκους 333,00μ., αγωγό επί των οδών Μ. Ψέλλου και 
Επταπυργίου από Γαλερίου έως Βησσαρίωνος, διατομής DN600 και μήκους 117,00μ., και 
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αγωγό επί των οδών Γαλερίου και Βησσαρίωνος από Μ. Ψέλλου έως Μεθοδίου, διατομής 
DN600 και μήκους 230,00μ.  

 Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί το τμήμα κατάντη της Λεωφόρου Θηβών που περιλαμβάνει τις 
οδούς Φίλωνος, Χειμερίου, Χανίων, Φολόης, Φιλιππιάδος, Φαλαισίας, Φλωρίνης, 
Φιλοπροόδων, Φιλιατρών και οι οδοί Μ. Ψέλλου και Επταπυργίου από Γαλερίου έως 
Βησσαρίωνος και Γαλερίου και Βησσαρίωνος από Μ. Ψέλλου έως Μεθοδίου.  

 Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της κατασκευής του τμήματος του αγωγού επί της Λεωφόρου Θηβών 
και επί των οδών Κρήτης, Παξών, Άρεως και Μεθοδίου. Μετά από ερευνητικές τομές και 
λοιπά στοιχεία που ελήφθησαν, δημιουργήθηκε η ανάγκη τροποποίησης της κυκλοφοριακής 
μελέτης, προκειμένου να γίνει ολική κατάληψη του οδοστρώματος τόσο στην άνοδο, όσο και 
στην κάθοδο της Λ. Θηβών. Η έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης, που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, υποβλήθηκε από το Δήμο Ιλίου στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την 17.07.2018 και εγκρίθηκε με την με αριθμό 
87587/770/12.10.2018 και η έναρξη των εργασιών κατέστη δυνατή μετά την από 24.10.2018 
απόφαση 17151 (ΑΔΑ:Ω3ΙΩ46ΜΚ6Π-Τ4Β) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Η καθυστέρηση 
στην έναρξη των εργασιών ανέρχεται σε σχέση με το αρχικά εκτιμώμενο διάστημα (ένας 
μήνας σύμφωνα με την 165739/30.08.2018 εισήγηση για παράταση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας) σε δύο (2) μήνες και για την ολοκλήρωση των εργασιών στο συγκεκριμένο τμήμα 
θεωρείται ότι απαιτούνται επιπλέον τρεις (3) μήνες. 

 ΠΕΡΙΟΧΗ 4 : Αφορά αγωγό επί των οδών Πέλοπος και Αγ. Σαράντα από τη διασταύρωση με 
την οδό Αγ. Σαράντα και Πρωταγόρα έως τη διασταύρωση με τις οδούς Λαυρίου και 
Αραχόβης, διατομής DN1000 και μήκους 168,00μ., διατομής DN1200 και μήκους 36,80μ., 
ορθογωνικής διατομής 1,20x1,40 και μήκους 28,60μ. Για την κατασκευή του συγκεκριμένου 
τμήματος απαιτήθηκε η τροποποίηση της μελέτης που προβλέπει την αντικατάσταση του 
τμήματος του ορθογωνικού αγωγού 1,20x1,40 από σωληνωτό διατομής DN1200 και η 
μετατόπιση εκκενωτηρίων αγωγού ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ διατομής DN1100, σύμφωνα με το 
αριθμ. ΔΤΕΠΑ 44201/02.03.2018 αίτημα του αναδόχου και το αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 
44201/19.3.2018 έγγραφό μας προς την ΕΥΔΑΠ. Η ΕΥΔΑΠ έδωσε τη σύμφωνη γνώμη της με 
το α.π. το αριθμ. πρωτ. 12556/14.6.2018 έγγραφό της (αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 
119896/19.6.2018) και η υπηρεσία μας απέστειλε με το α.π. 137548/24.07.2018 έγγραφο 
ΔΤΕΠΑ στο Δήμο Ιλίου την τροποποιημένη μελέτη του έργου, μετά τη θετική γνωμοδότηση 
του ΤΣΔΕΠΑ (θέμα 6ο της 13ης συνεδρίασης την 10.07.2018), προς έγκριση. Η 
τροποποιημένη μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 267/2018 (ΑΔΑ:67ΧΟΩΕΒ-ΖΒΤ) 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου της 2ης Αυγούστου 2018, και απεστάλη 
εγκεκριμένη στην υπηρεσία μας με το α.π. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 156135/7.8.2018 έγγραφο του Δήμου 
Ιλίου. Μετά από σχετική αλληλογραφία, (υπ’αριθ. ΔΤΕΠΑ 202636/17.10.2018 έγγραφο της 
ΕΥΔΑΠ, που αφορά στην επικαιροποίηση του επιμερισμού των εργασιών, υπ’αρ. ΔΤΕΠΑ 
200549/22.10.2018 έγγραφό μας, για την έναρξη των χωματουργικών εργασιών, υπ’αριθ. 
ΔΤΕΠΑ 231688/20.11.2018 έγγραφό μας, με το οποίο υπενθυμίζουμε στην ΕΥΔΑΠ ότι 
εκκρεμεί η μετατόπιση των εκκενωτηρίων του αγωγού ύδρευσης Φ1100 επί της οδού 
Πέλοπος-Πρωταγόρα), η έναρξη των εργασιών καθυστέρησε, ενώ και μετά την έναρξή τους, 
οι εργασίες εκτελούνται με βραδύτερο του προβλεπόμενου ρυθμό, λόγω της παράλληλης 
μετατόπισης των αγωγών ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ. Η παραπάνω καθυστέρηση υπολογίζεται 
στις πενήντα (50) ημέρες από τον προβλεπόμενο χρόνο για την έναρξη των εργασιών στο 
παραπάνω τμήμα.  

Τα γεγονότα αυτά επιφέρουν καθυστέρηση στη συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου και 
συνολικά απαιτούνται 3 μήνες μετά την 08.01.2019.   
Ο ανάδοχος με την 05.12.2018 αίτησή του (αρ. πρωτ. 243277/05.12.2018/ΔΤΕΠΑ), ζητά την 
παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως την 
08.04.2019, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό του αιτήματός του. 
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με το αριθμ. πρωτ. 4132/14-01-2019 
(αρ. πρωτ. 15053/16.01.2019/ΔΤΕΠΑ) έγγραφό της γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με τη χορήγηση 
της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 08.04.2019. 

 

Γ. 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Α.Π.Ε.) – 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (Σ.Σ.Ε.). 
 
Γ.1 Νομοθετικό πλαίσιο – Περιεχόμενο - Λόγοι Σύνταξης 2ου  Α.Π.Ε.. 
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Το  έργο διέπεται από τον Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας 
κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως ισχύει μέχρι σήμερα.  
 
Γ.2 Περιεχόμενο 2ου Α.Π.Ε. – 1ης Σ.Σ.Ε. 
 
Γ. 2.1 Αρχική - Κυρίως Σύμβαση 
 
Η κύρια σύμβαση δεν τροποποιείται σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο Α.ΠΕ. με συνολική 
δαπάνη χωρίς αναθεώρηση, απολογιστικά αρχαιολογίας, απολογιστικά ΟΚΩ και ΦΠΑ σε 
ισοζύγιο με τον 1° Α.Π.Ε. και την Αρχική Σύμβαση του έργου, ήτοι στο ποσό των 
1.395.988,52 €. 

 
Ο  2ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις μεταβολές στις ποσότητες των εργασιών  της 
Αρχικής Σύμβασης του έργου, όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των 
έως σήμερα εκτελεσμένων εργασιών, οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 80% του 
συνόλου του έργου, καθώς και από την ακριβέστερη προμέτρηση των υπολειπομένων εργασιών. 
 
Γ.2.1.1.  ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2ου Α.Π.Ε. 
          
Από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και την ακριβέστερη προμέτρηση 
των υπολειπομένων εργασιών, προέκυψαν αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών σε σχέση με 
τις εργασίες του εγκεκριμένου 1ου Α.Π.Ε.  
Ειδικότερα προκύπτουν : 
          
 Α΄ ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,ΣΗΜΑΝΣΗ -
ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ -ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,   

 Αύξηση των ποσοτήτων των μέτρων σήμανσης (Α.Τ.ΥΔΡ 1.01, ΥΔΡ 1.05),  
 Αύξηση των ποσοτήτων των γαιωδών και βραχωδών εκσκαφών έως 4,00μ (Α.Τ. ΥΔΡ 

3.10.02.01, ΥΔΡ 3.11.02.01),   
 Μείωση των ποσοτήτων εκσκαφών  για βάθη 4,01 έως 6,00 μ  (Α.Τ. ΥΔΡ 3.10.02.02 , 

ΥΔΡ 3.11.02.02), 
 Αύξηση στις προσαυξήσεις λόγω ύπαρξης αγωγών ΟΚΩ (Α.Τ.ΥΔΡ 3.12),  
 Αύξηση των ποσοτήτων διάστρωσης προϊόντων εκσκαφής (Α.Τ.ΥΔΡ 3.16),   
 Μείωση των ποσοτήτων καθαιρέσεων  οπλισμένων  σκυροδεμάτων (Α.Τ. ΥΔΡ 4.01.01, 

ΥΔΡ 4.01.02), 
 Αύξηση των ποσοτήτων καθαιρέσεων κράσπεδων και αόπλων σκυροδεμάτων (Α.Τ. ΥΔΡ 

4.05, ΥΔΡ 4.13),  
 Αύξηση των ποσοτήτων ασφαλτικών αποκαταστάσεων  (Α.Τ.ΥΔΡ 4.09 ),  
 Μείωση των ποσοτήτων  αποκαταστάσεων πεζοδρομίων (Α.Τ. ΥΔΡ 4.10 ), 
 Αύξηση των επιχώσεων με θραυστό υλικό (Α.Τ. ΥΔΡ 5.05.02),  
 Μείωση των ποσοτήτων αντλήσεων (Α.Τ. ΥΔΡ 6.01.01) και τέλος,   
 Μείωση των ποσοτήτων αντιστηρίξεων με ξυλοζεύγματα (Α.Τ. ΥΔΡ 7.01). 

 
Β' ΟΜΑΔΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΙ, 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ,  

 Προκύπτει  μείωση των ποσοτήτων των καμπύλων ξυλοτύπων (Α.Τ.ΥΔΡ 9.02), του  
οπλισμού (Α.Τ.ΥΔΡ 9.26), 

  Μείωση των ποσοτήτων στα επιχρίσματα (Α.Τ. ΟΙΚ 71.12).     
         
Γ' ΟΜΑΔΑ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ -ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ,  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ ΚΛΠ),  

 Προκύπτει αύξηση των ποσοτήτων των αγωγών ομβρίων D400, D500 (A.T. ΥΔΡ 
12.01.01.03, ΥΔΡ 12.01.01.04),  

 Μείωση των αγωγών ομβρίων D800, (A.T. ΥΔΡ 12.01.01.06 ),  
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 μείωση των ποσοτήτων αγωγών  αποχέτευσης Φ200 έως Φ355 (Α.Τ. ΥΔΡ 12.10.04, 
ΥΔΡ 12.10.05 ΥΔΡ 12.10.06,  ΥΔΡ 12.10.07),   

 Αύξηση  των ποσοτήτων αγωγών  αποχέτευσης Φ400 (Α.Τ.ΥΔΡ 12.10.08),  
 Αύξηση των ποσοτήτων στις συνδέσεις νέων αγωγών με υφιστάμενα  φρεάτια (Α.Τ. 

Ν.Τ.2) ,  
 Αύξηση των ποσοτήτων στις αποκαταστάσεις αποχετεύσεων (Α.Τ. ΥΔΡ 16.04) και τέλος,  
 Αύξηση των ποσοτήτων προκατασκευασμένων φρεατίων  διαμέτρου 1,20  (Α.Τ. ΥΔΡ 

N.16.14.01). 
 
    Το συνολικό μήκος των αγωγών ομβρίων οι οποίοι προβλέπονταν να κατασκευαστούν 
με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. του έργου ήταν της τάξεως των 4.318,15 μ.μ. 
 
Αναλυτικά και ανά ομάδα εργασιών της Αρχικής Σύμβασης  προκύπτουν :  

Διαφορές από τη σύμβαση 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
1ος  ΑΠΕ 2ος  ΑΠΕ 

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 

Διαφορές από  
1ο  ΑΠΕ 

ΟΜΑΔΑ Α 302.601,92 389.017,54 402.086,36 99.484,44   13.068,82 

ΟΜΑΔΑ Β 88.630,56 88.652,00 87.521,60   1.108,96 -1.130,40 

ΟΜΑΔΑ Γ 298.513,24 299.199,70 303.525,69 5.012,45   4.325,99 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(με έκπτωση) 

689.745,72 776.869,24 793.133,65 103.387,93      16.264,41  

ΓΕ & ΟΕ 18% 124.154,23 139.836,46 142.764,06 18.609,83   2.927,60 

ΣΥΝΟΛΟ 813.899,95 916.705,70 935.897,71 121.997,76   19.192,01 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 122.084,99 19.279,24 87,23   121.997,76 -19.192,01 

ΣΥΝΟΛΟ 935.984,94 935.984,94 935.984,94 (σε ισοζύγιο)   (σε ισοζύγιο) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 10.857,00 10.857,00 10.857,00 -   - 

ΣΥΝΟΛΟ 946.841,94 946.841,94 946.841,94 -   - 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 178.955,25 178.955,25 178.955,25 -   - 

ΣΥΝΟΛΟ 1.125.797,19 1.125.797,19 1.125.797,19 (σε ισοζύγιο)   (σε ισοζύγιο) 

Φ.Π.Α  24% 270.191,33 270.191,33 270.191,33       

ΓΕΝ.  ΣΥΝΟΛΟ 1.395.988,52 1.395.988,52 1.395.988,52 (σε ισοζύγιο)   (σε ισοζύγιο) 

      
Οι εργασίες όπως αυτές εμφανίζονται στον 2ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνουν το φυσικό αντικείμενο της 
αρχικής σύμβασης και παρουσιάζονται σε ισοζύγιο με το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο του 
έργου.  

 
Γ.2.2   1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ (Σ.Σ.Ε.).  

Γ.2.2.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 

     Η 1η Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση εργασιών, των οποίων η 
ανάγκη προέκυψε μετά την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών και κρίνεται απαραίτητη για την 
περαιτέρω άρτια και έντεχνη εκτέλεση και αποπεράτωση του έργου. 

 Πιο συγκεκριμένα:  
 Η μελέτη του έργου του θέματος προέβλεπε ποσό της τάξεως των 200.000,00 € για την 

εκτέλεση απολογιστικών εργασιών οι οποίες αφορούσαν, δαπάνες εργασιών σε δίκτυα Ο.Κ.Ω, 
κάλυψη των δαπανών Αρχαιολόγων κλπ, οι οποίες δαπάνες  δεν ήταν δυνατόν να 
αποζημιωθούν από τα εγκεκριμένα τιμολόγια του έργου. Με την από 09/12/2016 εργολαβική 
σύμβαση η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών, μετά την εφαρμογή της μέσης έκπτωσης 
68,98% επί του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%  και χωρίς το Φ.Π.Α., ανήλθε στο ποσό των 178.955,25 €.   
    α) Κατά τη διάρκεια κατασκευής των αγωγών ομβρίων στις οδούς, Φίλωνος μεταξύ των οδών 
Φαλαγγιτών και Χειμερίου, Χειμερίου μεταξύ των οδών Χανίων και Φίλωνος και Χανίων μεταξύ 
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των οδών Χειμερίου και Φολόης, διαπιστώθηκε η ανάγκη διευθέτησης του δικτύου (αγωγού 
ύδρευσης) της ΕΥΔΑΠ για συνολικό μήκος περίπου 320,00 μέτρων. Μετά από σχετική 
αλληλογραφία, (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΤΕΠΑ 151901/19.07.2017 έγγραφο του αναδόχου, με 
αριθμό 151901/ 28.07.2017 έγγραφο ΔΤΕΠΑ, με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΤΕΠΑ 
14301/09.08.2017 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ, με αριθμό 169128/30.08.2017 έγγραφο ΔΤΕΠΑ) και 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποπεράτωση των συμβατικών εργασιών στις ανωτέρω 
οδούς, οι χωματουργικές εργασίες και η τοποθέτηση των νέων αγωγών  ύδρευσης  έγιναν  από 
τον Ανάδοχο του έργου υπό την επίβλεψη της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στο 
με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΤΕΠΑ  134301/ 09.08.2017 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ. 
   Για το λόγο αυτό εκδόθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 194846/03.10.2017 (ΑΔΑ: Ψ5Β77Λ7-
Ι08) απόφαση έγκρισης εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών για συνολικό μήκος περίπου 
320,00μ.μ. αγωγών ύδρευσης. Οι εργασίες αυτές εκτελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα 
04.10.2017 έως 29.12.2017, ο δε μηχανολογικός εξοπλισμός και το προσωπικό που 
απασχολήθηκε ανά ημέρα, καταγράφηκε στο ημερολόγιο εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 55 
παρ. 9 του Ν. 3669/08. 
   Η συνολική δαπάνη των παραπάνω απολογιστικών εργασιών ανήλθε στο ποσό των 
120.248,41 €  και μετά την εφαρμογή της μέσης έκπτωσης  68,98% επί του  Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, η 
συνολική δαπάνη του ανήρθε στο ποσό των 126.962,60 €. Η εν λόγω δαπάνη αυτή καλύφθηκε 
από το κονδύλι των απολογιστικών εργασιών του έργου. 
    β) Κατά τη διάρκεια κατασκευής των αγωγών ομβρίων στις οδούς, Φολόης μεταξύ των οδών 
Χανίων και  Φιλιππιάδος, Φιλιππιάδος μεταξύ των οδών Φολόης και Φαλλαισίας, Φαλλαισίας 
μεταξύ των οδών Φιλιππιάδος και Φλωρίνης, και Φιγαλείας στη διασταύρωση με την οδό 
Φολόης, διαπιστώθηκε η ανάγκη διευθέτησης του δικτύου, (αγωγού ύδρευσης), της ΕΥΔΑΠ για 
συνολικό μήκος περίπου 220,00 μέτρων. Μετά από σχετική αλληλογραφία, (το με αριθμό 
πρωτοκόλλου ΔΤΕΠΑ 218262/23.10.2017 έγγραφο του αναδόχου, το με αριθμό πρωτοκόλλου 
218262/ 30.10.2017 έγγραφο ΔΤΕΠΑ, το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΤΕΠΑ  243756/22.11.2017 
έγγραφο της ΕΥΔΑΠ) και προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποπεράτωση των συμβατικών 
εργασιών στις ανωτέρω οδούς, οι χωματουργικές εργασίες και η τοποθέτηση των νέων αγωγών 
ύδρευσης έγιναν  από τον Ανάδοχο του έργου υπό την επίβλεψη της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα και με τα 
διαλαμβανόμενα στο με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΤΕΠΑ  243756/22.11.2017 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ. 
   Για το λόγο αυτό εκδόθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 209/02.01.2018 (ΑΔΑ:ΩΜΝΠ7Λ7-Υ2Τ), 
απόφαση έγκρισης εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών για συνολικό μήκος περίπου 220,00μ.μ. 
αγωγών ύδρευσης. Οι εργασίες αυτές εκτελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα 02.01.2018 έως 
02.02.2018, ο δε μηχανολογικός εξοπλισμός και το προσωπικό που απασχολήθηκε ανά ημέρα, 
καταγράφηκε στο ημερολόγιο εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 9 του Ν. 3669/08. 
   Η συνολική δαπάνη των παραπάνω απολογιστικών  εργασιών ανήρθε στο ποσό των 
23.519,34 €, μετά δε την εφαρμογή της μέσης έκπτωσης 68,98% επί του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, η 
συνολική δαπάνη τους ανήλθε στο ποσό των 24.832,57 €. Η εν λόγω δαπάνη καλύφθηκε από το 
κονδύλι των απολογιστικών εργασιών του έργου. 
γ) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια εργασιών εκσκαφών στα πλαίσια του έργου του 
θέματος και καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, (έγγραφο 
61406/35449/3114/1004/15.03.2017), ο Ανάδοχος προσέλαβε εξειδικευμένο εργατοτεχνίτη 
αρχαιολόγο για την  επίβλεψη των  εργασιών εκσκαφών, υπό την εποπτεία της Αρχαιολογικής 
υπηρεσίας.  
   Η συνολική δαπάνη του εν λόγω εργατοτεχνίτη αρχαιολόγου κατά το έτος 2017, όπως αυτή 
προκύπτει από τις μισθολογικές του καταστάσεις, ανήλθε στο ποσό των 10.655,14 € και 
περαιτέρω, κατά τη χρονική περίοδο από 01.01.2018 έως 10.11.2018 ανήλθε στο ποσό των  
9.767,22 €, δηλ. συνολικά δε της τάξεως σε 20.422,36 €, μετά δε την εφαρμογή της μέσης 
έκπτωσης  68,98% επί του  Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, η συνολική δαπάνη ανήλθε στο ποσό των  
21.562,66 €. Η δαπάνη αυτή καλύφθηκε από τις απολογιστικές δαπάνες του έργου. 

   Επομένως, έως και τις 10.11.2018 το συνολικό κόστος των δαπανών οι οποίες καλύφθηκαν 
ήδη από το κονδύλι των απολογιστικών εργασιών του έργου, ανέρχεται στο ποσό των  
126.962,60+24.832,57+21.562,66 = 173.357,83 €. Συνεπώς,  από το κονδύλι των 
απολογιστικών του έργου, υπάρχει αδιάθετο το ποσό της τάξεως των  178.955,25 - 173.357,83 = 
5.597,42 € συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. ποσό το οποίο δεν επαρκεί, όπως αναλύεται 
στη συνέχεια, για την περαιτέρω κάλυψη της δαπάνης της αρχαιολογικής επίβλεψης του έργου 
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έως το πέρας των εργασιών, καθώς και για την κάλυψη εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών στο 
υπόλοιπο τμήμα του έργου.  
 
Γ.2.2.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗ (Σ.Σ.Ε.). 
 
Γ.2.2.2. ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 
 
Η παρούσα 1η Σ.Σ.Ε., συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης των 
απολογιστικών εργασιών που προέκυψε από τους παρακάτω λόγους : 
 
1. Κάλυψη πρόσθετης δαπάνης για τη μισθοδοσία των αρχαιολόγων. 
2. Κάλυψη πρόσθετης δαπάνης για την διευθέτηση του δικτύου, (αγωγών ύδρευσης), της 

ΕΥΔΑΠ, στις οδούς Πέλοπος, Αγίων Σαράντα, Θηβών, Κρήτης, Παξών, Άρεως, Μεθοδίου. 
3. Για επεμβάσεις στο υπάρχον κατασκευασμένο δίκτυο ύδρευσης των συνδέσεων οι οποίες θα 

προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών και κατόπιν διερευνητικών τομών. 
 
Πιο συγκεκριμένα: 

1.  Με το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΤΕΠΑ 243277/05.12.2018 έγγραφό του ο Ανάδοχος αιτείται 
την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος κατά τρεις (3) 
μήνες, ήτοι έως την 08.04.2018. Σύμφωνα με τη σύμβαση πρόσληψης του εξειδικευμένου 
εργατοτεχνίτη αρχαιολογίας, ο οποίος επιβλέπει τις εκσκαφικές εργασίες, η απαιτούμενη 
μισθολογική δαπάνη για το διάστημα 11.11.2018 έως 08.04.2019 εκτιμάται σε, κατά 
προσέγγιση, 5.400,00 ευρώ. 

2α. Για την κατασκευή του αγωγού ομβρίων στις οδούς Πέλοπος και Αγ. Σαράντα, έχει 
διαπιστωθεί η ανάγκη διευθέτησης του δικτύου (αγωγού ύδρευσης Φ100 ) της ΕΥΔΑΠ για 
συνολικό μήκος περίπου 220,00 μέτρων, καθώς και η μετατόπιση  των εκκενωτηρίων της 
ΕΥΔΑΠ επί της οδού  Πέλοπος. Μετά από σχετική αλληλογραφία, (υπ’αριθ. ΔΤΕΠΑ 
44201/2.3.2018 έγγραφο του αναδόχου, υπ’αριθ. ΔΤΕΠΑ 44201/19.3.2018 έγγραφο της 
υπηρεσίας, υπ’αριθ. ΔΤΕΠΑ 202636/17.10.2018 έγγραφο της  ΕΥΔΑΠ, υπ’αρ. ΔΤΕΠΑ 
200549/22.10.2018 έγγραφο της υπηρεσίας, υπ’αριθ. ΔΤΕΠΑ 228283/15.11.2018 έγγραφο 
της υπηρεσίας, υπ’αριθ. ΔΤΕΠΑ 231688/20.11.2018 έγγραφο της υπηρεσίας, υπ’αριθ. 
ΔΤΕΠΑ 231873/21.11.2018 έγγραφο της υπηρεσίας), για να καταστεί δυνατή η εκτέλεση 
εργασιών στα πλαίσια του έργου του θέματος, οι χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να 
γίνουν από τον Ανάδοχο του έργου υπό την επίβλεψη της ΕΥΔΑΠ, εφόσον δεν καθίσταται 
δυνατή η εκτέλεση τους στα πλαίσια της αρχικής σύμβασης του έργου μετά την ανάλωση των 
συμβατικών απολογιστικών δαπανών, όπως αναλύθηκε παραπάνω. 

2β. Για την κατασκευή των αγωγών ομβρίων στις οδούς, Θηβών έως την οδό  Γαλερίου και τις 
οδούς Κρήτης, Παξών, Άρεως  και Μεθοδίου μήκους 550,00 περίπου μέτρων, με τους 
οποίους ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου, προβλέπεται να ακολουθηθεί η ίδια 
διαδικασία (οι χωματουργικές εργασίες και κατά περίπτωση η τοποθέτηση των νέων αγωγών 
ύδρευσης  θα γίνουν από τον Ανάδοχο του έργου υπό την επίβλεψη της ΕΥΔΑΠ) καθώς από 
τις διερευνητικές τομές που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε η ύπαρξη δικτύων ΟΚΩ κατά το 
μεγαλύτερο μέρος της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδρομής του υπό κατασκευή αγωγού 
ομβρίων. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στο με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΤΕΠΑ 243546/ 
05.12.2018 έγγραφο του Αναδόχου, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων υδάτων, δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου και αγωγοί ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ 
διατομών Φ160 και Φ100. Για να είναι δυνατή η διέλευση των υπό κατασκευή αγωγών 
ομβρίων και λόγω της οριζοντιογραφικής θέσης των ανωτέρω δικτύων απαιτείται η 
μετατόπιση είτε των αγωγών ύδρευσης είτε των αγωγών ακαθάρτων υδάτων και μεγάλου 
μέρους του δικτύου φυσικού αερίου. Καθώς η μετακίνηση των αγωγών ύδρευσης θεωρήθηκε 
η πλέον συμφέρουσα από άποψη κόστους και χρόνου, ειδικότερα για τα δίκτυα που 
βρίσκονται επί της Λεωφόρου Θηβών, επιλέχθηκε ως η προσφορότερη λύση τεχνικά και 
οικονομικά. 

      Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και το προσωπικό που θα απασχοληθεί ανά ημέρα, θα 
προκύπτει από το είδος της εργασίας και θα καταγράφεται στο ημερολόγιο εργασιών 
σύμφωνα με το άρθρο 55, παρ. 9 του Ν. 3669/08 και οι ακριβείς ημέρες, θα προκύψουν κατά 
την εκτέλεση των εργασιών. Το σύνολο της απολογιστικής δαπάνης που θα προκύψει, από 
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τις εργασίες των παραγράφων (1), (2α) και (2β) θα καλυφθεί από την 1η Συμπληρωματική 
σύμβαση  του έργου. 

 
     Εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος των παραπάνω εργασιών προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό 
των  189.000,00 €,  μετά δε την εφαρμογή της μέσης έκπτωσης  68,98% επί του  Γ.Ε. & Ο.Ε. 
18% στο ποσό των  199.553,00 €, το οποίο αποτελεί και το οικονομικό αντικείμενο της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου. 
 
Γ.2.2.2 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του 2ου Α.Π.Ε. & της 1ης  Σ.Σ.Ε. 
 
Συνοπτικά οι επερχόμενες μεταβολές με τον παρόντα ΑΠΕ, είναι οι παρακάτω: 
 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ποσοστό επί αρχικής 

σύμβασης.  (%) 

ΔΑΠΑΝΗ   ΜΕ ΓΕ&ΟΕ: 916.705,70 0,00   

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ   19.279,24 0,00   

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 935.984,94 0,00   

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 178.955,25 199.553,00   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  1.114.940,19 199.553,00 17,90% 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 10.857,00 0,00   

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1.125.797,19 199.553,00 17,73% 

Φ.Π.Α  24% 270.191,33 47.892,72   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΜΕ Φ.Π.Α 1.395.988,52 247.445,72 17,73% 

 
Αναλυτικά: 

 Η δαπάνη των εργασιών στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του  2ου Α.Π.Ε., ανέρχεται στο 
ποσό των  199.553,00 €. δηλ. ποσοστό (199.553,00 / 1.114.940,19 =  17,90%, ήτοι 
μικρότερο του επιτρεπτού  50% του άρθρου 57 του Ν.3669/2008.  

 Η συνολική δαπάνη  της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του  2ου Α.Π.Ε. με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., ανέρχεται στο ποσό των 247.445,72  €, δηλ. ποσοστό (247.445,72  / 1.395.988,52=)  
17,73%. 
 

    Στον παρόντα Α.Π.Ε., με  την 1η  Συμπληρωματική Σύμβαση δεν γίνεται υπέρβαση του ορίου 
του 50% επί της αρχικής δαπάνης, που καθορίζεται με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008.   
 

Γ.3.  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου Α.Π.Ε. 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΓΚ/ΝΟΣ 1ος  

ΑΠΕ 

ΠΡΟΤ/ΝΟΣ 2ος  
ΑΠΕ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 

1η Σ.Σ 

1η ΣΥΜΠ/ΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
2ου Α.Π.Ε. 

ΔΑΠΑΝΗ   ΜΕ ΓΕ&ΟΕ: 813.899,95 916.705,70 935.897,71 0,00 935.897,71 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ   122.084,99 19.279,24 87,23 0,00 87,23 
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ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

935.984,94 935.984,94 935.984,94 0,00 935.984,94 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 178.955,25 178.955,25 178.955,25 199.553,00 378.508,26 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

1.114.940,19 1.114.940,19 1.114.940,19 199.553,00 1.314.493,20 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 10.857,00 10.857,00 10.857,00 0,00 10.857,00 

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

1.125.797,19 1.125.797,19 1.125.797,19 199.553,00 1.325.350,19 

Φ.Π.Α  24% 270.191,33 270.191,33 270.191,33 47.892,72 318.084,05 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΜΕ 
Φ.Π.Α 

1.395.988,52 1.395.988,52 1.395.988,52 247.445,72 1.643.434,25 

 

    Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η συνολική δαπάνη των εργασιών Αρχικής και 
Συμπληρωματικής Σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 1.314.493,20 € που σε σχέση με το ποσό 
των  1.114.940,19 € της συμβατικής δαπάνης εργασιών και του 1ου Α.Π.Ε. του έργου και  
παρουσιάζει μια αύξηση ποσού της τάξεως των 199.553,00  €,  ή  ποσοστό  17,90 %, δηλ. όσο 
το ποσό της δαπάνης των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου. Η συνολική 
δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. αρχικής και Συμπληρωματικής Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της 
Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ανέρχεται στο ποσό των 1.643.434,25 € που σε σχέση με το ποσό 
των 1.395.988,52 της συμβατικής δαπάνης εργασιών και του 1ου Α.Π.Ε. του έργου και επομένως 
παρουσιάζει αύξηση ποσού της τάξεως των 247.445,72 €, ή ποσοστό  17,73 %,  δηλ. όσο το 
ποσό της συνολικής δαπάνης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου. 

και επειδή: 

 Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» Ν. 3669/2008, του Ν. 4071/2012, του Ν. 4146/2013, του Ν. 4412/2016 και η λοιπή 
νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων όπως ισχύουν μέχρι σήμερα. 

 Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των 
εργασιών του συμβατικού αντικειμένου του έργου και των απολογιστικών (για τους λόγους 
που αναφέρονται ανωτέρω), οι οποίες κατά τη διάρκεια σύνταξης της μελέτης του έργου ήταν 
αδύνατον να προβλεφθούν, κρίνονται όμως απαραίτητες για την ορθή και έντεχνη 
ολοκλήρωση του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου καθώς και τα 
διακριτά στοιχεία του, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δηλαδή δε θίγεται η 
πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιούνται οι 
προδιαγραφές του. 

 Οι ως άνω εργασίες είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της αρχικής σύμβασης 
χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.  

 Συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου. 57 παρ, 1 σύμφωνα με το οποίο: «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, κατά την εκτέλεση του έργου, αναγκαίες λόγω 
απροβλέπτων περιστάσεων, κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην 
αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι 
συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να 
δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες 
μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για 
την τελειοποίηση της. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να. υπερβαίνει το 
ποσοστό του 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης στο οποίο περιλαμβάνεται και η αμοιβή 
για τη σύνταξη των τυχόν απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες». 

 Δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του και στους 
όρους της Σύμβασης.  
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 Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά 
τεύχη. 

 Δεν καταργείται κάποια ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
 Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών σε ότι αφορά την αρχική σύμβαση καλύπτεται από την 

δαπάνη απροβλέπτων του έργου και το σύνολο των δαπανών του 2ου Α.Π.Ε. για την αρχική 
σύμβαση  ανέρχεται σε 1.395.988,52 €, δηλ. σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε.  και 
τις αντίστοιχες συμβατικές δαπάνες (1.395.988,52 €). 

 Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε ανέρχεται σε 1.643.434,25 €, εκ των οποίων 
793.133,65 € για εργασίες, 142.764,06 € για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, δαπάνη απροβλέπτων 87,23 €, 
απολογιστική δαπάνη 378.508,26 €, δαπάνη αναθεώρησης 10.857,00 € και 318.084,05 € για 
Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου κατά 247.445,72 
€ ή ποσοστό 17,73 %. 

 Η αύξηση της συνολικής δαπάνης του 2ου Α.Π.Ε. κατά 247.445,72 € από την εγκεκριμένη 
δαπάνη (1.571.511,63 € του 1ου  ΑΠΕ) οφείλεται στην αύξηση των απολογιστικών κατά 
199.553,00 € (με ΓΕ & ΟΕ) και την αντίστοιχη αύξηση του ΦΠΑ κατά 47.892,72 € χωρίς να 
γίνεται υπέρβαση του ορίου του 50% επί της αρχικής δαπάνης, που καθορίζεται με το 
άρθρο 57 του Ν.3669/2008. 

 Γίνεται χρήση των "επί έλασσον δαπανών", χωρίς να γίνεται όμως υπέρβαση των ποσοστών 
που προβλέπονται από την παρ. 4γ του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει (20% ανά ομάδα εργασίας και 10% επί του συνόλου). 

 Σχετικά με την έγκριση παράτασης των εργασιών επισημαίνεται ότι η καθυστέρηση δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου, ενώ συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι 
παράτασης, το δε διάστημα των τριών (3) μηνών κρίνεται επαρκής και εύλογος χρόνος για 
την ολοκλήρωση του έργου. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω προτείνεται : 

1. η έγκριση της δαπάνης των 247.445,72€ (με ΦΠΑ) για την κάλυψη της αύξησης του 
κονδυλίου των απολογιστικών εργασιών, προκειμένου να εγκριθεί ο 2ος Α.Π.Ε. και η 1η 
Σ.Σ.Ε. του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου».  

2. η έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου», αναδόχου εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», 
μέχρι την 08.04.2019, δηλαδή για διάστημα τριών (3) μηνών, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό. 

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

1. Την έγκριση της δαπάνης των 247.445,72€ (με ΦΠΑ) για την κάλυψη της αύξησης του 
κονδυλίου των απολογιστικών εργασιών, προκειμένου να εγκριθεί ο 2ος Α.Π.Ε. και η 1η Σ.Σ.Ε. 
του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου».  

2. Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου», αναδόχου εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», μέχρι 
την 08.04.2019, δηλαδή για διάστημα τριών (3) μηνών, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
παραπάνω σκεπτικό 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική 
Βρύνα Φωτεινή 
Νερούτσου Μαρία  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία  
Πελέκης Ζαχαρίας  
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