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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 10η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 477/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-02-2019, 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. 54818 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 21-02-2019. 
 

Θέμα 6ο 
Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 
1ου ΠΚΤΜΝΕ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ως προς το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΟΔΟΥ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ», αναδόχου εταιρείας «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ». 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία 
 Λεβέντη Αγγελική 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 

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 από 22-01-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

Α . ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
1. Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 1.825.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και  Φ.Π.Α. 

24%) χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ9775.05.0081). 
2. Ο διαγωνισμός του έργου έγινε την 27-06-2017 με το σύστημα υποβολής προσφοράς 

με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες. Μετά τον έλεγχο των προσφορών, 
ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία  «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ», που προσέφερε μέση έκπτωση Εμ = 
74,09%.  
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3. Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 2670/2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

4. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 29/03/2018 μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής 
κ. Ειρήνης Δούρου και της αναδόχου εταιρείας «ΛΙΘΟΣ  Α.Τ.Ε.» νομίμως 
εκπροσωπούμενη από τον κ. Ιωάννη Κανελλόπουλο για το ποσό των 478.901,91€, 
όπως αναλύεται παρακάτω: Συνολική Δαπάνη Εργασιών:  

 279.350,43€, ΓΕ & ΟΕ (18%): 50.283,08€, απρόβλεπτα: 49.445,03€,  αναθεώρηση: 
99,24€, απολογιστικά 7.033,39 και ΦΠΑ (24%) 92.690,69€. 

5. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 29-9-2019 και το έργο εκτελείται 
εμπρόθεσμα. 

6. Με το αρ. πρ.  251144/20-12-2018 (ΤΕ 15236/231/16-01-2019) έγγραφο του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων διαβιβάστηκε η θετική γνωμοδότηση για τη σύναψη της 
1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  όπως αυτή περιλαμβάνεται στον 1ο ΑΠΕ. 

Β. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Το έργο αφορά στην κατασκευή αγωγών ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπα στο Δήμου 
Αχαρνών. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την κατασκευή ενός κεντρικού αγωγού με 
κλιμακωτή  
 
διατομή στην οδό Καναπίτσας (Φ200 και Φ315), ο οποίος φτάνοντας στη νότια οδό 25ης 
Μαρτίου θα περάσει το ρέμα της Καναπίτσας, στηριζόμενος στο πλάι της υπάρχουσας 
γέφυρας, θα συνεχίσει στις οδούς Κολοκοτρώνη και Οικονόμου και θα πέσει στον Κεντρικό 
Συλλεκτήρα της οδού Λαικών αγώνων. Συνολικά θα κατασκευαστούν 4.419,80m αγωγού 
με την αποκατάσταση των τομών των ασφαλτικών – και μη – οδοστρωμάτων.  
Γ. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) και 1ο ΠΚΤΜΝΕ και 1η 
Συμπληρωματική Σύμβαση 
 
Γ.1. 1ος ΑΠΕ 
  
 Ο 1ος ΑΠΕ του έργου περιλαμβάνει εργασίες με νέες τιμές μονάδος, οι οποίες 
οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής, καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου και για τις οποίες συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Συγκεκριμένα, λόγω του σχετικά μικρού βάθους διάτρησης κατασκευών - κάτω από τις 
οποίες θα γίνει η διάτρηση για την τοποθέτηση των αγωγών - της παλαιότητας των 
κατασκευών και της συνεκτικότητας του εδάφους, κρίθηκε αναγκαία η αλλαγή της μεθόδου 
διάτρησης και της διατομής αυτής. Αρχικά προβλεπόταν διάτρηση σε χαλαρούς 
σχηματισμούς διατομής Φ355 με ώθηση χαλυβδοσωλήνων. Για τους λόγους που 
αναφέρθηκαν παραπάνω επιλέχτηκε τελικά η διάτρηση με χρήση μηχανήματος 
ολομέτωπης κοπής τύπου ΤΒΜ (Ν.Τ.3). Η ελάχιστη οπή διάτρησης όμως για αυτό το 
μηχάνημα είναι Φ600. Συνεπώς θα γίνει διάτρηση οπής Φ600 και θα χρησιμοποιηθεί για 
την επένδυση της σήραγγας οπλισμένη τσιμεντοσωλήνα Φ600, με μεταλλικές ενισχύσεις. 
Η τοποθέτηση του μηχανήματος διάτρησης γίνεται σε φρεάτιο καθαρής διαμέτρου 3,5 
μέτρων, το οποίο κατασκευάζεται από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (ΝΤ2) με τον αντίστοιχο 
σίδηρό οπλισμό  και το αντίστοιχο δομικό πλέγμα (ΝΤ.1). 
Όλες οι παραπάνω εργασίες κατέστησαν αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση της κατασκευής 
και την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου.Ο 1ος Α.Π.Ε.  συνολικής δαπάνης  478.901,91€ είναι 
σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση.  
 
Γ.2. 1η Συμπληρωματική Σύμβαση  
 
Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση προτείνεται προκειμένου να συμπεριλάβει αύξηση των 
απολογιστικών εργασιών του έργου για την κάλυψη του  κονδυλίου της αρχαιολογίας 
(σύμφωνα με το υπ΄ αριθμόν ΥΥΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΔΑ/ΤΠΚΑΜ/203556/145770/1266/494/15-05-
2018 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής). Συγκεκριμένα την απαίτηση 
παρακολούθησης σε όλη τη διάρκεια του έργου (18 μήνες), των εκσκαπτικών εργασιών από 
αρχαιολόγο και τη πρόβλεψη για τυχόν ανασκαπτικές εργασίες σε περίπτωση ευρέσεως 
αρχαιοτήτων .   
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Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι συνολικής δαπάνης με το Φ.Π.Α. 70.680,00 €, 
ήτοι ποσοστό 14,76%,  το οποίο είναι σύμφωνο με την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του 
Ν4412/16  και με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου  3802/14-06-2017 κατευθυντήρια οδηγία 22 του 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ), σύμφωνα με την οποία “ήσσονος αξίας τροποποιήσεις’’ της 
σύμβασης, είναι αποδεκτές, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης νέας σύμβασης. 
Γ.3. 1Ο ΠΚΤΜΝΕ 
 

Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω 3 νέα άρθρα: 
 ΝΤ1 - Δομικό πλέγμα εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε υπόγεια έργα. 
 ΝΤ2 - Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε υπόγεια έργα. 
 ΝΤ3 - Πρόσθετη τιμή λόγω αλλαγής μεθόδου και διατομής, για τη διάνοιξη μικροσήραγγας , 

διαμέτρου Φ600, σε συνεκτικούς σχηματισμούς με την προμήθεια του σωλήνα. Η τιμή είναι 
προσωρινή και θα καθοριστεί με πραγματικά στοιχεία κόστους, σύμφωνα με την παρ.5 
περίπτωση γ του άρθρου 156 του Ν.4412/2016. 

Επειδή κρίνεται όλως απαραίτητη η ολοκλήρωση  των εργασιών που περιλαμβάνονται  στον 
παρόντα 1ο ΑΠΕ, για την ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, προτείνεται η χρήση των 
απροβλέπτων για  την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών των νέων εργασιών.  
 

Από διαχειριστικής πλευράς με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ: 
 Βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση/ 
 Δεν έχουμε αλλαγή του Φυσικού Αντικειμένου της σύμβασης. 
 
 Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και 

τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν 
θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η  λειτουργικότητα του έργου  και δεν  
τροποποιούνται οι προδιαγραφές του  έργου. 

Στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. παρουσιάζονται οι παρακάτω μεταβολές: 

 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, σε ισοζύγιο. 
 ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, σε ισοζύγιο. 
 ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, αύξηση δαπάνης κατά 

598,08€, ήτοι 15,40%. 
 ΟΜΑΔΑ Δ:ΑΓΩΓΟΙ-ΦΡΕΑΤΙΑ, αύξηση δαπάνης κατά 10.709,92€, ήτοι 17,87%. 
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, σε ισοζύγιο  
Συνολικά οι αυξήσεις ανέρχονται στο ποσό των 13.343,44€ με ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ χωρίς ΦΠΑ και 
αφορούν νέες εργασίες. 

 Οι νέες εργασίες ύψους 13.343,44€  καλύπτονται αποκλειστικά με την απορρόφηση 
των απρόβλεπτων. Το υπόλοιπο ποσό των απροβλέπτων ύψους 36.101,59€ δεν 
χρησιμοποιείται. 

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση αφορά μόνο απολογιστικές εργασίες ύψους 57.000,00€ με 
Γ.Ε. και Ο.Ε χωρίς ΦΠΑ,  αποτελούν «Ήσσονος αξίας τροποποιήσεις» σύμφωνα με την 
παρ.ΣΤ. της κατευθυντήριας οδηγίας 22 (απόφασης 44/09-06-17.ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ- ΖΓΖ) 
και Ν.4412/16 άρθρο 132 αφού συντρέχουν οι κάτωθι (3) προϋποθέσεις: 
Ι) Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών σύμφωνα 
με το άρθρο 235 του Ν. 4412/16. 
ΙΙ) Η αξία της τροποποίησης (αύξησης) είναι 14,76% δηλαδή δεν υπερβαίνει το 15% της 
αρχικής σύμβασης. 
ΙΙΙ) Η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της αρχικής 
σύμβασης, αφού οι επιπλέον εργασίες αφορούν όπως προαναφέρθηκε αυξήσεις 
απολογιστικών εργασιών για την αρχαιολογία απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση 
του έργου. 
Συνολικά η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο 
ποσό των 549.581,91€ και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 
70.680,00€, ήτοι ποσοστό 14,76%. 
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος 

Α.Π.Ε. 
1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Εργασίες:  279.351,88 290.659,88 0,00 
(+) 11.308,00 

Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%: 50.283,34 52.318,78 0,00 
(+) 2.035,44 

ΣΥΝΟΛΟ 1: 329.635,22 342.978,66 0,00 
(+) 13.343,44 

Απρόβλεπτες 
Δαπάνες 15%: 49.445,03 36.101,59 0,00 

(-) 13.343,44 

ΣΥΝΟΛΟ 2: 379.080,25 379.080,25 0,00 
0,00 

Απολογιστικά: 7.033,39 7.033,39 57.000,00 
(+) 57.000,00 

Αναθεώρηση: 99,24 99,24 0,00 
0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 3: 386.211,22 386.211,22 57.000,00 
(+) 57.000,00 

Φ.Π.Α. 24%: 92.690,69 92.690,69 13.680,00 
(+) 13.680,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 478.901,91 478.901,91 70.680,00 
(+) 70.680,00 

ΣΥΝΟΛΟ 549.581,91 
 

 
                                                                ΑΥΞΗΣΗ  

  14,76%                 
 
  
 
 Σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε. η σύμβαση με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 
ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ», είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, ενώ παράλληλα γίνεται 
απορρόφηση ποσού  13.343,44€ των απροβλέπτων δαπανών, σύμφωνα με την παρ.  3 του 
άρθρου 156 του Ν.4412/16, όπως αυτό ισχύει σήμερα, για να καλυφθούν  …“δαπάνες που 
προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά 
την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της 
μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα 
και λειτουργικότητα του έργου, …. και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το βασικό σχέδιο 
του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία, όπως προβλέπονται από 
την αρχική σύμβαση”. 

 
 Με τον προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε., απορροφάται το ποσό 13.343,44€ των απροβλέπτων 

του έργου. Το υπόλοιπο ποσό των απροβλέπτων ύψους 36.101,59€ δεν χρησιμοποιείται. 
 Οι εργασίες με νέες τιμές μονάδος, ανέρχονται στο ύψος των 13.343,44 € με ΓΕ και ΟΕ 

χωρίς ΦΠΑ και καλύπτονται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα. Ο παρών 1ος ΑΠΕ και 1η 
Συμπληρωματική Σύμβαση κλείνει με αύξηση κατά 14,76%, ως προς το αρχικό συμβατικό 
οικονομικό αντικείμενο, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του ποσού των 
απολογιστικών εργασιών για την ανάγκη επίβλεψης των χωματουργικών εργασιών από 
αρχαιολόγο. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 549.581,91€, συμπεριλαμβανομένου του 
ποσού 342.978,66€ για εργασίες με το ΓΕ και ΟΕ, του ποσού 36.101,59€ για απρόβλεπτες 
δαπάνες, του ποσού 64.033,39€ για απολογιστικές εργασίες, του ποσού 99,24 € για 
αναθεώρηση και 106.370,69 € για το Φ.Π.Α. 

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του έργου, σε ότι αφορά το σύνολο των εργασιών με τον 1ο  
Α.Π.Ε. και τη  1η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι 549.581,91€ και παρουσιάζει ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ κατά 70.680,00€ (14,76%).  
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 
 Συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016.  
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 Στον 1ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται οι αναγκαίες ποσότητες εργασιών για την ολοκλήρωση του 
έργου. 

 Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται 
στα συμβατικά τεύχη . 

 Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου. 
 Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της Αρχικής Σύμβασης 
 Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά 

τεύχη  
 Με το αρ. πρ.  251144/20-12-2018 (ΤΕ 15236/231/16-01-2019) έγγραφο του 

Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων διαβιβάστηκε η θετική γνωμοδότηση για τη 
σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  όπως αυτή περιλαμβάνεται στον 1ο 
ΑΠΕ. 

 Επειδή ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
Την έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, της 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 
ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» συνολικής δαπάνης 549.581,91€,  με Γ.Ε. & Ο.Ε. , με 99,24€  
αναθεώρηση, με 36.101,59€ απρόβλεπτα, και 106.370,69€ για ΦΠΑ), ΑΥΞΗΤΙΚΟ ως προς την 
αρχική Σύμβαση και υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
α) Την έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, της 1ης 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΟΔΟΥ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» συνολικής δαπάνης 549.581,91€,  με Γ.Ε. & 
Ο.Ε., με 99,24€  αναθεώρηση, με 36.101,59€ απρόβλεπτα, και 106.370,69€ για ΦΠΑ), ΑΥΞΗΤΙΚΟ 
ως προς την αρχική Σύμβαση και υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 
 
β) Την αποστολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. 
 
 
 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Φωτεινή Βρύνα δηλώνει λευκό.  

 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική 
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Νερούτσου Μαρία 
Λεβέντη Αγγελική 
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