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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
Γ/λζε: Λ. πγγξνχ 15 – 17 
Σ.Κ.: 117 43 Αζήλα 

 Σει.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
πλεδξίαζε 22ε 

Απόθαζε ππ’ αξηζ. 1016/2019 
ηελ Αζήλα, ζήκεξα ζηηο 16-04-2019, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 09:30 π.κ., ζην Καηάζηεκα ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, χζηεξα απφ ηελ 
ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 102596 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πνπ θνηλνπνηήζεθε λφκηκα ζηα κέιε 
ηεο, ζηηο 11-04-2019. 

 
Θέκα 5ν  

Έγθξηζε ηνπ 2νπ Α.Π.Δ. θαη ζχλαςεο ηεο 1ε ..Δ., ηνπ έξγνπ: «Έξγα αληηπιεκκπξηθήο 
πξνζηαζίαο Γήκνπ Ηιίνπ», αλαδφρνπ εηαηξείαο «ΗΛΗΟΝ ΔΛΛΚΑΣ ΑΣΔ». 
 
Παξφληεο: 
Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θνο Καξακάλνο Υξήζηνο θαη  
Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θθ.: 

 ηεξγίνπ Ησάλλα  

 Γεκάθνο Γεκήηξηνο 

 Μπαιάθαο Γεψξγηνο 

 απνπλά Αγγειηθή  

 Αδακνπνχινπ Αηθαηεξίλε 
Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε: 

 Υξπζηθφο Φψηηνο 

 Μεηαμά Δηξήλε 
Απφληεο:  
Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ.: 

 Αιεμίνπ Αζαλάζηνο 

 Σδίβα Αηκηιία 

 Καξάκπειαο Κσλζηαληίλνο  

 Βξχλα Φσηεηλή  

 Μπαινχ Αιεμάλδξα 
 
Δθ ησλ αλσηέξσ απφλησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηα (2) δχν έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηα 
αλαπιεξσκαηηθά κέιε.  

 
Υξέε Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εθηειεί ε ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο θα Αζελά 
Γεκεηξνπνχινπ. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία θαζψο είλαη παξφληα 8 απφ ηα 11 κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ν 
πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Καξακάλνο ελεκεξψλεη ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 
ππ’ αξηζκ πξση: 95851/05-4-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη 
ηα εμήο: 
 
Παξαθαιψ λα απνθαζίζεηε ζρεηηθά αθνχ ιάβεηε ππφςε ζαο ηα παξαθάησ: 
Α. ΙΣΟΡΙΚΟ 

1. Με ηελ 212/2016 (ΑΓΑ: 7Κ27ΧΔΒ-Π28) Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ 
εγθξίζεθε ε κε αξηζκφ ΤΓΡ 01/2016 ηξνπνπνηεκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ «Έξγα 
αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο Γήκνπ Ηιίνπ» θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο απηνχ, ήηνη: α) 
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Σηκνιφγην Μειέηεο, β) Σερληθή Πεξηγξαθή, γ) Πξνυπνινγηζκφο, δ) Αληηζηνίρηζε άξζξσλ 
ηηκνινγίνπ κε ΔΣΔΠ, ηα νπνία ζπληάρζεθαλ κε κέξηκλα ηνπ. 

2. Με ηελ απφθαζε 1394/2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο εγθξίζεθαλ 
ηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, ηα νπνία ζπληάρζεθαλ απφ ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ 
Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, θαη ε απνζηνιή ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο (Α.Γ.Α.: 
78Ρ57Λ7-868). (Link Γηαχγεηα: https://diavgeia.gov.gr/doc/78Ρ57Λ7-868). 

3. Σελ 02.08.2016  δηελεξγήζεθε ν δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ. 
4. Με ηελ κε αξηζκφ 1853/2016 (Α.Γ.Α.:6ΛΦ17Λ7-9ΓΛ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, εγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ θαη 
θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία «ΗΛΗΟΝ 
ΔΛΛΚΑΣ ΑΣΔ». 

5. Σελ 09.12.2016 ππνγξάθεθε ε εξγνιαβηθή ζχκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κεηαμχ 
ηεο Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο «ΗΛΗΟΝ 
ΔΛΛΚΑΣ ΑΣΔ» πνζνχ 1.395.988,52 € (κε ΦΠΑ) θαη ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ δεθαπέληε (15) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ήηνη κέρξη ηελ 09.03.2018. 

6. Με ηελ κε αξηζκφ 367/03.03.2017 απφθαζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ην έξγν ηνπ ζέκαηνο εληάρζεθε ζην 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αηηηθή 2014-2020» κε θσδηθφ ΟΠ 5001110 θαη επηιέμηκε 
δαπάλε 1.395.988,52 €.  

7. Με ηελ κε αξηζκφ 1141/03.05.2017 απφθαζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ηξνπνπνηήζεθε ε απφθαζε έληαμεο 
ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αηηηθή 2014-2020» σο πξνο ην 
πνζφ ηεο επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ αλέξρεηαη πιένλ ζε 1.495.988,52 €. 

8. Με ηελ κε αξηζκφ 3450/13.11.2018 απφθαζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ηξνπνπνηήζεθε ε απφθαζε έληαμεο 
ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αηηηθή 2014-2020» σο πξνο ην 
πνζφ ηεο επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ αλέξρεηαη πιένλ ζε 1.645.988,52 €. 

9. Σελ κε αξηζκφ 1035/2018 (ΑΓΑ: 64ΓΣ7Λ7-ΚΦΘ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθε παξάηαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαηά 
έμη (6) κήλεο, δειαδή έσο 08-09-2018. 

10. Με ηελ κε αξηζκφ 2496/2018 (ΑΓΑ: 7ΥΦΟ7Λ7-0ΣΕ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ρνξεγήζεθε παξάηαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαηά ηέζζεξηο 
(4) κήλεο, δειαδή έσο 08/01/2019.  

11. Με ηελ κε αξηζκφ 121/2019 (ΑΓΑ: 6ΞΝΘ7Λ7-ΖΛΓ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ρνξεγήζεθε παξάηαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαηά ηξεηο (3) 
κήλεο, δειαδή έσο 08/04/2019.  

12. Με ην αξηζκ. πξση. 1085/02-04-2019 (αξ. πξση. 93712/03.04.2019/ΓΣΔΠΑ) ε Δηδηθή 
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γλσκνδφηεζε ζεηηθά ζρεηηθά κε ηε 
ρνξήγεζε ηεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαηά ηξεηο (3) κήλεο, δειαδή 
έσο ηελ 08.07.2019. 

13. Με ηελ κε αξηζκφ 93712/05-04-19 εηζήγεζή ηεο, ε ΓΣΔΠΑ εηζεγείηαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ηελ έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ 
έξγνπ: «Έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο Γήκνπ Ηιίνπ», αλαδφρνπ εηαηξείαο «ΗΛΗΟΝ 
ΔΛΛΚΑΣ ΑΣΔ», κέρξη ηελ 08.07.2019, δειαδή γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ. 

14. Με ηελ κε αξηζκφ 116909/15-06-2018 (Α.Γ.Α.: ΦΥΓ57Λ7-ΤΑΖ) Απφθαζε ηεο 
Πξντζηακέλεο Αξρήο εγθξίζεθε ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ζπλνιηθήο 
δαπάλεο 1.395.988,52 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., δειαδή ζε ηζνδχγην  κε ην  
ζπκβαηηθφ  αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.  

15. Με ηελ απφ 06-12-2018 (αξ. πξση. ΓΣΔΠΑ 244366) αλαθνξά ηεο, ε Πξντζηακέλε ηεο 
Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, εηζεγήζεθε ηελ πξνέγθξηζε εθηέιεζεο επεηγνπζψλ εξγαζηψλ γηα ην 
ηκήκα ηνπ αγσγνχ νκβξίσλ επί ησλ νδψλ Πέινπνο θαη Αγίσλ αξάληα ζηα πιαίζηα ηνπ 
έξγνπ : «Έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο Γήκνπ  Ηιίνπ» αλαδφρνπ εηαηξείαο  ΗΛΗΟΝ 
ΔΛΛΚΑΣ Α.Σ.Δ.. 

16. Με ηελ κε αξηζκ. πξση. ΓΣΔΠΑ 244366/10-12-2018 (ΑΓΑ: ΧΚΗ67Λ7–ΔΖΚ) Απφθαζε 
εγθξίζεθε ε εθηέιεζε επεηγνπζψλ εξγαζηψλ γηα ην ηκήκα ηνπ αγσγνχ νκβξίσλ επί ησλ 
νδψλ Πέινπνο θαη Αγίσλ αξάληα ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ: «Έξγα αληηπιεκκπξηθήο 
πξνζηαζίαο Γήκνπ  Ηιίνπ» αλαδφρνπ εηαηξείαο  ΗΛΗΟΝ ΔΛΛΚΑΣ Α.Σ.Δ. 

https://diavgeia.gov.gr/doc/78Ρ57Λ7-868
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17. Με ηελ κε αξηζκ. πξση. ΓΣΔΠΑ 186180/12-12-2018 (ΑΓΑ: ΦΚΦΜ7Λ7–Δ10) Απφθαζε 
εγθξίζεθε ε εθηέιεζε απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ γηα ην ηκήκα ηνπ αγσγνχ νκβξίσλ επί ησλ 
νδψλ Πέινπνο θαη Αγίσλ αξάληα ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ : «Έξγα αληηπιεκκπξηθήο 
πξνζηαζίαο Γήκνπ  Ηιίνπ» αλαδφρνπ εηαηξείαο  ΗΛΗΟΝ ΔΛΛΚΑΣ Α.Σ.Δ. 

18. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κε ηελ αξηζκ. πξση. 244183/06-12-2018 Δηζήγεζή ηεο εηζεγείηαη 
ηελ έγθξηζε ηνπ 2νπ ΑΠΔ θαη ηεο 1εο ..Δ. ηνπ έξγνπ «Έξγα αληηπιεκκπξηθήο 
πξνζηαζίαο Γήκνπ Ηιίνπ», ζπλνιηθήο δαπάλεο Κχξηαο χκβαζεο πνζνχ 1.395.988,52 € κε 
αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α. (ζε ηζνδχγην κε ηελ αξρηθή), θαη ζπλνιηθήο δαπάλεο κε ηε 
πκπιεξσκαηηθή χκβαζεο πνζνχ 1.643.434,25 € κε αλαζεψξεζε θαη Φ,Π.Α. 

19. Ζ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηνπ 2νπ Α.Π.Δ. θαηά 247.445,72 € απφ ηελ εγθεθξηκέλε 
δαπάλε (1.395.988,52€ ηνπ 1νπ  ΑΠΔ) νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ απνινγηζηηθψλ θαηά 
199.553,00 € (κε ΓΔ & ΟΔ) θαη ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ ΦΠΑ θαηά 47.892,72 € ρσξίο λα 
γίλεηαη ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ηνπ 50% επί ηεο αξρηθήο δαπάλεο, πνπ θαζνξίδεηαη κε ην 
άξζξν 57 ηνπ Ν.3669/2008. 

20. Ζ Πξντζηακέλε Αξρή κε ην αξηζκ. πξση. 244183/06-12-2018 αίηεκά ηεο πξνο ην αξκφδην 
Σερληθφ πκβνχιην Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο δεηάεη ηε δηαηχπσζε ζχκθσλεο γλψκεο γηα ηε 
ρξήζε ησλ επί έιαζζνλ δαπαλψλ ηνπ 2νπ  Α.Π.Δ. θαη γηα ην εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη 
ζχλαςεο ηεο 1εο Δ, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζρέδην ηνπ 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα 
Δξγαζηψλ (2νπ ΑΠΔ) γηα ην έξγν «Έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο Γήκνπ  Ηιίνπ» 
αλαδφρνπ εηαηξείαο  ΗΛΗΟΝ ΔΛΛΚΑΣ Α.Σ.Δ.» 

21. Με ηελ πξάμε 1/ΔΖΓ ηεο 24εο ζπλεδξίαζεο ηνπ ΣΓΔΠΑ ηεο 06/12/2018 δφζεθε :  
α) ζχκθσλε γλψκε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επί έιαζζνλ δαπαλψλ ζηνλ 2ν ΑΠΔ ηνπ έξγνπ β) 
ζεηηθή γλψκε γηα ηε ζχλαςε ηεο 1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ηνπ 
ζέκαηνο. 
22. Με ην κε αξηζκ. πξση. 22104/28-1-2019 έγγξαθν ΓΣΔΠΑ δηαβηβάζζεθαλ γηα 

πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ζην Δ΄ Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζρέδην ζχκβαζεο ηεο 1εο 
πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, κε ζπλεκκέλα ηα 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.  

23. Με ηελ κε αξηζκφ 121/2019 (ΑΓΑ: 6ΞΝΘ7Λ7-ΖΛΓ) απφθαζή ηεο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ελέθξηλε δαπάλε 247.445,72€ (κε ΦΠΑ) επξψ, γηα ηελ θάιπςε ηεο 
αχμεζεο ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί ν 2νο Α.Π.Δ. θαη ε 1ε 
πκπιεξσκαηηθή χκβαζε Δξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππφ έγθξηζε 2ν ΑΠΔ ηνπ 
έξγνπ ε νπνία δηαβηβάζζεθε ζην Δ΄ Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ κε ην κε αξηζκφ 
22104/28-1-2019  έγγξαθν ΓΣΔΠΑ. 

24. ηελ 123/2019 Πξάμε ηνπ, ηεο 18/02/2019, ην Δ΄ Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θξίλεη 
φηη πξέπεη λα αλαβάιεη ηελ νξηζηηθή ηνπ θξίζε, πξνθεηκέλνπ ν αλαζέησλ θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελ ιφγσ πξάμε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ ηελ απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πεξί έγθξηζεο 
ηεο ζύλαςεο ηεο ειεγρόκελεο ζύκβαζεο θαη ηνπ 2νπ Α.Π.Δ.  

25. Με ην κε αξηζκφ 1110/04-04-2019 (ΓΣΔΠΑ 95851 – 04/04/2019) έγγξαθφ ηεο ε Δηδηθή 
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο δηαηππψλεη 
ζεηηθή γλψκε «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο «Έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο 
Δήκνπ Ιιίνπ» (όπωο πεξηγξάθεηαη ζηνλ πξνηεηλόκελν Αλαθεθαιαηωηηθό Πίλαθα Εξγαζηώλ – 
2νο ΑΠΕ) δεδνκέλνπ όηη δελ ηξνπνπνηείηαη ην βαζηθό ζρέδην ηνπ έξγνπ, δειαδή ε όιε 
θαηαζθεπή θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία ηεο, παξακέλνπλ όπωο πξνβιέπνληαη ζηελ 
αξρηθή ζύκβαζε. Ο 2νο ΑΠΕ είλαη ζε ηζνδύγην (1.395.988,52€). Όζνλ αθνξά ζηελ 1ε 
Σπκπιεξωκαηηθή Σύκβαζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππνβιεζέληα ΑΠΕ, πξνϋπόζεζε γηα 
ηελ εμέηαζή ηεο, είλαη ε ζύκθωλε γλώκε (απόθαζε) ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ, εθόζνλ 
απαηηείηαη».    

 
Β. ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ 2νπ ΑΠΔ  
Ο  2νο Α.Π.Δ ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηηο κεηαβνιέο ζηηο πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ  ηεο 
Αξρηθήο χκβαζεο ηνπ έξγνπ, φπσο απηέο πξνέθπςαλ απφ ηηο εγθεθξηκέλεο επηκεηξήζεηο ησλ έσο 
ζήκεξα εθηειεζκέλσλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 80% ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
έξγνπ, θαζψο θαη απφ ηελ αθξηβέζηεξε πξνκέηξεζε ησλ ππνιεηπνκέλσλ εξγαζηψλ θαη ηελ 1ε 
..Δ. 
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Β.1.  ΑΤΞΟΜΔΙΩΔΙ ΠΟΟΣΗΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ 2νπ Α.Π.Δ.       
Απφ ηηο εγθεθξηκέλεο επηκεηξήζεηο ησλ εθηειεζκέλσλ εξγαζηψλ θαη ηελ αθξηβέζηεξε πξνκέηξεζε 
ησλ ππνιεηπνκέλσλ εξγαζηψλ, πξνέθπςαλ απμνκεηψζεηο ζε πνζφηεηεο εξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο 
εξγαζίεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 1νπ Α.Π.Δ.  
Δηδηθφηεξα πξνθχπηνπλ : 
Α΄ ΟΜΑΓΑ: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ,ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΤΓΑΣΩΝ, ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΔΙ,ΗΜΑΝΗ -
ΑΦΑΛΙΗ, ΔΡΓΑΙΔ ΟΓΟΠΟΪΙΑ -ΟΓΟΣΡΩΙΑ, ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΔ  
ΚΑΣΑΚΔΤΔ,   

 Αχμεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ κέηξσλ ζήκαλζεο (Α.Σ.ΤΓΡ 1.01, ΤΓΡ 1.05),  

 Αχμεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ γαησδψλ θαη βξαρσδψλ εθζθαθψλ έσο 4,00κ (Α.Σ. ΤΓΡ 
3.10.02.01, ΤΓΡ 3.11.02.01),   

 Μείσζε ησλ πνζνηήησλ εθζθαθψλ  γηα βάζε 4,01 έσο 6,00 κ  (Α.Σ. ΤΓΡ 3.10.02.02 , ΤΓΡ 
3.11.02.02), 

 Αχμεζε ζηηο πξνζαπμήζεηο ιφγσ χπαξμεο αγσγψλ ΟΚΧ (Α.Σ.ΤΓΡ 3.12),  

 Αχμεζε ησλ πνζνηήησλ δηάζηξσζεο πξντφλησλ εθζθαθήο (Α.Σ.ΤΓΡ 3.16),   

 Μείσζε ησλ πνζνηήησλ θαζαηξέζεσλ  νπιηζκέλσλ  ζθπξνδεκάησλ (Α.Σ. ΤΓΡ 4.01.01, ΤΓΡ 
4.01.02), 

 Αχμεζε ησλ πνζνηήησλ θαζαηξέζεσλ θξάζπεδσλ θαη αφπισλ ζθπξνδεκάησλ (Α.Σ. ΤΓΡ 4.05, 
ΤΓΡ 4.13),  

 Αχμεζε ησλ πνζνηήησλ αζθαιηηθψλ απνθαηαζηάζεσλ  (Α.Σ.ΤΓΡ 4.09 ),  

 Μείσζε ησλ πνζνηήησλ  απνθαηαζηάζεσλ πεδνδξνκίσλ (Α.Σ. ΤΓΡ 4.10 ), 

 Αχμεζε ησλ επηρψζεσλ κε ζξαπζηφ πιηθφ (Α.Σ. ΤΓΡ 5.05.02),  

 Μείσζε ησλ πνζνηήησλ αληιήζεσλ (Α.Σ. ΤΓΡ 6.01.01) θαη ηέινο,   

 Μείσζε ησλ πνζνηήησλ αληηζηεξίμεσλ κε μπινδεχγκαηα (Α.Σ. ΤΓΡ 7.01). 
 
Β' ΟΜΑΓΑ : ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΌ ΚΤΡΟΓΔΜΑ, ΣΔΓΑΝΟΠΟΙΗΔΙ-ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ 
ΔΡΓΑΙΔ, ΛΟΙΠΔ ΔΡΓΑΙΔ,  

 Πξνθχπηεη  κείσζε ησλ πνζνηήησλ ησλ θακπχισλ μπινηχπσλ (Α.Σ.ΤΓΡ 9.02), ηνπ  νπιηζκνχ 
(Α.Σ.ΤΓΡ 9.26), 

  Μείσζε ησλ πνζνηήησλ ζηα επηρξίζκαηα (Α.Σ. ΟΗΚ 71.12).     
Γ' ΟΜΑΓΑ : ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΔ, ΩΛΗΝΩΔΙ -ΓΙΚΣΤΑ, ΤΚΔΤΔ 
ΓΙΚΣΤΩΝ ΩΛΗΝΩΔΩΝ,  ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΩΝ, ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ 
ΓΙΚΣΤΩΝ (ΟΓΙΚΩΝ ΚΛΠ),  

 Πξνθχπηεη αχμεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ αγσγψλ νκβξίσλ D400, D500 (A.T. ΤΓΡ 12.01.01.03, 
ΤΓΡ 12.01.01.04),  

 Μείσζε ησλ αγσγψλ νκβξίσλ D800, (A.T. ΤΓΡ 12.01.01.06 ),  

 κείσζε ησλ πνζνηήησλ αγσγψλ  απνρέηεπζεο Φ200 έσο Φ355 (Α.Σ. ΤΓΡ 12.10.04, ΤΓΡ 
12.10.05 ΤΓΡ 12.10.06,  ΤΓΡ 12.10.07),   

 Αχμεζε  ησλ πνζνηήησλ αγσγψλ  απνρέηεπζεο Φ400 (Α.Σ.ΤΓΡ 12.10.08),  

 Αχμεζε ησλ πνζνηήησλ ζηηο ζπλδέζεηο λέσλ αγσγψλ κε πθηζηάκελα  θξεάηηα (Α.Σ. Ν.Σ.2) ,  

 Αχμεζε ησλ πνζνηήησλ ζηηο απνθαηαζηάζεηο απνρεηεχζεσλ (Α.Σ. ΤΓΡ 16.04) θαη ηέινο,  

 Αχμεζε ησλ πνζνηήησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ  δηακέηξνπ 1,20  (Α.Σ. ΤΓΡ 
N.16.14.01). 

 
Σν ζπλνιηθφ κήθνο ησλ αγσγψλ νκβξίσλ νη νπνίνη πξνβιέπνληαλ λα θαηαζθεπαζηνχλ κε ηνλ 
εγθεθξηκέλν 1ν Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ ήηαλ ηεο ηάμεσο ησλ 4.318,15 κ.κ. 
 
Αλαιπηηθά θαη αλά νκάδα εξγαζηώλ ηεο Αξρηθήο ύκβαζεο  πξνθύπηνπλ :  
 

ΓΑΠΑΝΔ 
ΑΡΥΙΚΗ 

ΤΜΒΑΗ 
1νο  ΑΠΔ 2νο  ΑΠΔ 

Γηαθνξέο από ηε 
ζύκβαζε Γηαθνξέο 

από  1ν  
ΑΠΔ ΔΠΙ ΠΛΔΟΝ 

ΔΠΙ 
ΔΛΑΣΣΟΝ 

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

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

ΑΔΑ: Ω8ΑΜ7Λ7-ΔΣΟ



 5 

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

ΓΑΠΑΝΖ 
ΔΡΓΑΗΧΝ 

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

(κε έθπησζε) 

ΓΔ & ΟΔ 18% 124.154,23 139.836,46 142.764,06 18.609,83   2.927,60 

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

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

ΤΝΟΛΟ 935.984,94 935.984,94 935.984,94 (ζε ηζνδχγην)   (ζε ηζνδχγην) 

ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ 10.857,00 10.857,00 10.857,00 -   - 

ΤΝΟΛΟ 946.841,94 946.841,94 946.841,94 -   - 

ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ 178.955,25 178.955,25 178.955,25 -   - 

ΤΝΟΛΟ 1.125.797,19 1.125.797,19 1.125.797,19 (ζε ηζνδχγην)   (ζε ηζνδχγην) 

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

ΓΔΝ.  ΤΝΟΛΟ 1.395.988,52 1.395.988,52 1.395.988,52 (ζε ηζνδχγην)   (ζε ηζνδχγην) 

      
Οη εξγαζίεο φπσο απηέο εκθαλίδνληαη ζηνλ 2ν Α.Π.Δ. νινθιεξψλνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηεο 
αξρηθήο ζχκβαζεο θαη παξνπζηάδνληαη ζε ηζνδχγην κε ην ζπκβαηηθφ νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ 
έξγνπ.  
Γ.  1ε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ  ΤΜΒΑΗ (..Δ.).  
Γ.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ. 
Ζ 1ε ..Δ. ζπληάρζεθε πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε εθηέιεζε εξγαζηψλ, ησλ νπνίσλ ε 
αλάγθε πξνέθπςε κεηά ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ 
πεξαηηέξσ άξηηα θαη έληερλε εθηέιεζε θαη απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. 
Πην ζπγθεθξηκέλα:  
Ζ κειέηε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο πξνέβιεπε πνζφ ηεο ηάμεσο ησλ 200.000,00 € γηα ηελ εθηέιεζε 
απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ νη νπνίεο αθνξνχζαλ, δαπάλεο εξγαζηψλ ζε δίθηπα Ο.Κ.Χ, θάιπςε ησλ 
δαπαλψλ Αξραηνιφγσλ θιπ, νη νπνίεο δαπάλεο  δελ ήηαλ δπλαηφλ λα απνδεκησζνχλ απφ ηα 
εγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα ηνπ έξγνπ. Με ηελ απφ 09/12/2016 εξγνιαβηθή ζχκβαζε ε δαπάλε ησλ 
απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ, κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κέζεο έθπησζεο 68,98% επί ηνπ Γ.Δ. & Ο.Δ. 
18%  θαη ρσξίο ην Φ.Π.Α., αλήιζε ζην πνζφ ησλ 178.955,25 €.   
α) Καηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ αγσγψλ νκβξίσλ ζηηο νδνχο, Φίισλνο κεηαμχ ησλ νδψλ 
Φαιαγγηηψλ θαη Υεηκεξίνπ, Υεηκεξίνπ κεηαμχ ησλ νδψλ Υαλίσλ θαη Φίισλνο θαη Υαλίσλ κεηαμχ ησλ 
νδψλ Υεηκεξίνπ θαη Φνιφεο, δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε δηεπζέηεζεο ηνπ δηθηχνπ (αγσγνχ χδξεπζεο) 
ηεο ΔΤΓΑΠ γηα ζπλνιηθφ κήθνο πεξίπνπ 320,00 κέηξσλ. Μεηά απφ ζρεηηθή αιιεινγξαθία, 
(αξηζκφο πξσηνθφιινπ ΓΣΔΠΑ 151901/19.07.2017 έγγξαθν ηνπ αλαδφρνπ, κε αξηζκφ 151901/ 
28.07.2017 έγγξαθν ΓΣΔΠΑ, κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΓΣΔΠΑ 14301/09.08.2017 έγγξαθν ηεο 
ΔΤΓΑΠ, κε αξηζκφ 169128/30.08.2017 έγγξαθν ΓΣΔΠΑ) θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε 
απνπεξάησζε ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ζηηο αλσηέξσ νδνχο, νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη ε 
ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ αγσγψλ  χδξεπζεο  έγηλαλ  απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ ππφ ηελ επίβιεςε 
ηεο ΔΤΓΑΠ, ζχκθσλα θαη κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΓΣΔΠΑ  134301/ 
09.08.2017 έγγξαθν ηεο ΔΤΓΑΠ. 
Γηα ην ιφγν απηφ εθδφζεθε ε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 194846/03.10.2017 (ΑΓΑ: Φ5Β77Λ7-Η08) 
απφθαζε έγθξηζεο εθηέιεζεο απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ γηα ζπλνιηθφ κήθνο πεξίπνπ 320,00κ.κ. 
αγσγψλ χδξεπζεο. Οη εξγαζίεο απηέο εθηειέζηεθαλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 04.10.2017 έσο 
29.12.2017, ν δε κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιήζεθε αλά εκέξα, 
θαηαγξάθεθε ζην εκεξνιφγην εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 55 παξ. 9 ηνπ Ν. 3669/08. 
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ησλ παξαπάλσ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ αλήιζε ζην πνζφ ησλ 120.248,41 €  
θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κέζεο έθπησζεο  68,98% επί ηνπ  Γ.Δ. & Ο.Δ. 18%, ε ζπλνιηθή δαπάλε 
ηνπ αλήξζε ζην πνζφ ησλ 126.962,60 €. Ζ ελ ιφγσ δαπάλε απηή θαιχθζεθε απφ ην θνλδχιη ησλ 
απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 
β) Καηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ αγσγψλ νκβξίσλ ζηηο νδνχο, Φνιφεο κεηαμχ ησλ νδψλ 
Υαλίσλ θαη  Φηιηππηάδνο, Φηιηππηάδνο κεηαμχ ησλ νδψλ Φνιφεο θαη Φαιιαηζίαο, Φαιιαηζίαο 
κεηαμχ ησλ νδψλ Φηιηππηάδνο θαη Φισξίλεο, θαη Φηγαιείαο ζηε δηαζηαχξσζε κε ηελ νδφ Φνιφεο, 
δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε δηεπζέηεζεο ηνπ δηθηχνπ, (αγσγνχ χδξεπζεο), ηεο ΔΤΓΑΠ γηα ζπλνιηθφ 
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κήθνο πεξίπνπ 220,00 κέηξσλ. Μεηά απφ ζρεηηθή αιιεινγξαθία, (ην κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 
ΓΣΔΠΑ 218262/23.10.2017 έγγξαθν ηνπ αλαδφρνπ, ην κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 218262/ 
30.10.2017 έγγξαθν ΓΣΔΠΑ, ην κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΓΣΔΠΑ  243756/22.11.2017 έγγξαθν 
ηεο ΔΤΓΑΠ) θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε απνπεξάησζε ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ζηηο 
αλσηέξσ νδνχο, νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ αγσγψλ χδξεπζεο έγηλαλ  
απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ ππφ ηελ επίβιεςε ηεο ΔΤΓΑΠ, ζχκθσλα θαη κε ηα δηαιακβαλφκελα 
ζην κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΓΣΔΠΑ  243756/22.11.2017 έγγξαθν ηεο ΔΤΓΑΠ. 
Γηα ην ιφγν απηφ εθδφζεθε ε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 209/02.01.2018 (ΑΓΑ:ΧΜΝΠ7Λ7-Τ2Σ), 
απφθαζε έγθξηζεο εθηέιεζεο απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ γηα ζπλνιηθφ κήθνο πεξίπνπ 220,00κ.κ. 
αγσγψλ χδξεπζεο. Οη εξγαζίεο απηέο εθηειέζηεθαλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 02.01.2018 έσο 
02.02.2018, ν δε κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιήζεθε αλά εκέξα, 
θαηαγξάθεθε ζην εκεξνιφγην εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 55 παξ. 9 ηνπ Ν. 3669/08. 
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ησλ παξαπάλσ απνινγηζηηθψλ  εξγαζηψλ αλήξζε ζην πνζφ ησλ 23.519,34 €, 
κεηά δε ηελ εθαξκνγή ηεο κέζεο έθπησζεο 68,98% επί ηνπ Γ.Δ. & Ο.Δ. 18%, ε ζπλνιηθή δαπάλε 
ηνπο αλήιζε ζην πνζφ ησλ 24.832,57 €. Ζ ελ ιφγσ δαπάλε θαιχθζεθε απφ ην θνλδχιη ησλ 
απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 
γ) Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε δηελέξγεηα εξγαζηψλ εθζθαθψλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ηνπ 
ζέκαηνο θαη θαζ’ ππφδεημε ηεο αξκφδηαο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Αζελψλ, (έγγξαθν 
61406/35449/3114/1004/15.03.2017), ν Αλάδνρνο πξνζέιαβε εμεηδηθεπκέλν εξγαηνηερλίηε 
αξραηνιφγν γηα ηελ  επίβιεςε ησλ  εξγαζηψλ εθζθαθψλ, ππφ ηελ επνπηεία ηεο Αξραηνινγηθήο 
ππεξεζίαο.  
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ ελ ιφγσ εξγαηνηερλίηε αξραηνιφγνπ θαηά ην έηνο 2017, φπσο απηή 
πξνθχπηεη απφ ηηο κηζζνινγηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο, αλήιζε ζην πνζφ ησλ 10.655,14 € θαη 
πεξαηηέξσ, θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 01.01.2018 έσο 10.11.2018 αλήιζε ζην πνζφ ησλ  
9.767,22 €, δει. ζπλνιηθά δε ηεο ηάμεσο ζε 20.422,36 €, κεηά δε ηελ εθαξκνγή ηεο κέζεο 
έθπησζεο  68,98% επί ηνπ  Γ.Δ. & Ο.Δ. 18%, ε ζπλνιηθή δαπάλε αλήιζε ζην πνζφ ησλ 21.562,66 
€. Ζ δαπάλε απηή θαιχθζεθε απφ ηηο απνινγηζηηθέο δαπάλεο ηνπ έξγνπ. 
Δπνκέλσο, έσο θαη ηηο 10.11.2018 ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ δαπαλψλ νη νπνίεο θαιχθζεθαλ ήδε 
απφ ην θνλδχιη ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  
126.962,60+24.832,57+21.562,66 = 173.357,83 €. πλεπψο,  απφ ην θνλδχιη ησλ απνινγηζηηθψλ 
ηνπ έξγνπ, ππάξρεη αδηάζεην ην πνζφ ηεο ηάμεσο ησλ  178.955,25 - 173.357,83 = 5.597,42 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γ.Δ. & Ο.Δ. πνζφ ην νπνίν δελ επαξθεί, φπσο αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα, 
γηα ηελ πεξαηηέξσ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αξραηνινγηθήο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ έσο ην πέξαο ησλ 
εξγαζηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ θάιπςε εθηέιεζεο απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ ζην ππφινηπν ηκήκα ηνπ 
έξγνπ.  
 
Γ.2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  1εο ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ  ΤΜΒΑΗ (..Δ.). 
Γ.2.1. ΤΠΟΛΟΙΠΟΜΔΝΔ ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ. 
Ζ παξνχζα 1ε ..Δ., ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηελ αχμεζε ηεο δαπάλεο ησλ 
απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ πξνέθπςε απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο : 
1. Κάιπςε πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηε κηζζνδνζία ησλ αξραηνιφγσλ. 
2. Κάιπςε πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηελ δηεπζέηεζε ηνπ δηθηχνπ, (αγσγψλ χδξεπζεο), ηεο 

ΔΤΓΑΠ, ζηηο νδνχο Πέινπνο, Αγίσλ αξάληα, Θεβψλ, Κξήηεο, Παμψλ, Άξεσο, Μεζνδίνπ. 
3. Γηα επεκβάζεηο ζην ππάξρνλ θαηαζθεπαζκέλν δίθηπν χδξεπζεο ησλ ζπλδέζεσλ νη νπνίεο ζα 

πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη θαηφπηλ δηεξεπλεηηθψλ ηνκψλ. 
 

Γ.2.2. ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 1εο ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 
1. Με ην κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΓΣΔΠΑ 243277/05.12.2018 έγγξαθφ ηνπ ν Αλάδνρνο αηηείηαη 

ηελ παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαηά ηξεηο (3) 
κήλεο, ήηνη έσο ηελ 08.04.2018. χκθσλα κε ηε ζχκβαζε πξφζιεςεο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ 
εξγαηνηερλίηε αξραηνινγίαο, ν νπνίνο επηβιέπεη ηηο εθζθαθηθέο εξγαζίεο, ε απαηηνχκελε 
κηζζνινγηθή δαπάλε γηα ην δηάζηεκα 11.11.2018 έσο 08.04.2019 εθηηκάηαη ζε, θαηά 
πξνζέγγηζε, 5.400,00 επξψ. 

2. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ νκβξίσλ ζηηο νδνχο Πέινπνο θαη Αγ. αξάληα, έρεη δηαπηζησζεί 
ε αλάγθε δηεπζέηεζεο ηνπ δηθηχνπ (αγσγνχ χδξεπζεο Φ100 ) ηεο ΔΤΓΑΠ γηα ζπλνιηθφ κήθνο 
πεξίπνπ 220,00 κέηξσλ, θαζψο θαη ε κεηαηφπηζε  ησλ εθθελσηεξίσλ ηεο ΔΤΓΑΠ επί ηεο νδνχ  
Πέινπνο. Μεηά απφ ζρεηηθή αιιεινγξαθία, (ππ’αξηζ. ΓΣΔΠΑ 44201/2.3.2018 έγγξαθν ηνπ 
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αλαδφρνπ, ππ’αξηζ. ΓΣΔΠΑ 44201/19.3.2018 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο, ππ’αξηζ. ΓΣΔΠΑ 
202636/17.10.2018 έγγξαθν ηεο  ΔΤΓΑΠ, ππ’αξ. ΓΣΔΠΑ 200549/22.10.2018 έγγξαθν ηεο 
ππεξεζίαο, ππ’αξηζ. ΓΣΔΠΑ 228283/15.11.2018 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο, ππ’αξηζ. ΓΣΔΠΑ 
231688/20.11.2018 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο, ππ’αξηζ. ΓΣΔΠΑ 231873/21.11.2018 έγγξαθν ηεο 
ππεξεζίαο), γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, 
νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ ππφ ηελ επίβιεςε 
ηεο ΔΤΓΑΠ, εθφζνλ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε εθηέιεζε ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο 
ηνπ έξγνπ κεηά ηελ αλάισζε ησλ ζπκβαηηθψλ απνινγηζηηθψλ δαπαλψλ, φπσο αλαιχζεθε 
παξαπάλσ. 

3. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ νκβξίσλ ζηηο νδνχο, Θεβψλ έσο ηελ νδφ  Γαιεξίνπ θαη ηηο 
νδνχο Κξήηεο, Παμψλ, Άξεσο  θαη Μεζνδίνπ κήθνπο 550,00 πεξίπνπ κέηξσλ, κε ηνπο νπνίνπο 
νινθιεξψλεηαη ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, πξνβιέπεηαη λα αθνινπζεζεί ε ίδηα 
δηαδηθαζία (νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη θαηά πεξίπησζε ε ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ αγσγψλ 
χδξεπζεο  ζα γίλνπλ απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ ππφ ηελ επίβιεςε ηεο ΔΤΓΑΠ) θαζψο απφ 
ηηο δηεξεπλεηηθέο ηνκέο πνπ δηελεξγήζεθαλ δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε δηθηχσλ ΟΚΧ θαηά ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αλσηέξσ πεξηγξαθφκελεο δηαδξνκήο ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ 
νκβξίσλ. πγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΓΣΔΠΑ 243546/ 
05.12.2018 έγγξαθν ηνπ Αλαδφρνπ, δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε δηθηχνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ 
πδάησλ, δίθηπν αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη αγσγνί χδξεπζεο ηεο ΔΤΓΑΠ δηαηνκψλ Φ160 θαη 
Φ100. Γηα λα είλαη δπλαηή ε δηέιεπζε ησλ ππφ θαηαζθεπή αγσγψλ νκβξίσλ θαη ιφγσ ηεο 
νξηδνληηνγξαθηθήο ζέζεο ησλ αλσηέξσ δηθηχσλ απαηηείηαη ε κεηαηφπηζε είηε ησλ αγσγψλ 
χδξεπζεο είηε ησλ αγσγψλ αθαζάξησλ πδάησλ θαη κεγάινπ κέξνπο ηνπ δηθηχνπ θπζηθνχ 
αεξίνπ. Καζψο ε κεηαθίλεζε ησλ αγσγψλ χδξεπζεο ζεσξήζεθε ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
άπνςε θφζηνπο θαη ρξφλνπ, εηδηθφηεξα γηα ηα δίθηπα πνπ βξίζθνληαη επί ηεο Λεσθφξνπ 
Θεβψλ, επηιέρζεθε σο ε πξνζθνξφηεξε ιχζε ηερληθά θαη νηθνλνκηθά. 

4. Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί αλά εκέξα, ζα 
πξνθχπηεη απφ ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ζα θαηαγξάθεηαη ζην εκεξνιφγην εξγαζηψλ ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 55, παξ. 9 ηνπ Ν. 3669/08 θαη νη αθξηβείο εκέξεο, ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Σν ζχλνιν ηεο απνινγηζηηθήο δαπάλεο πνπ ζα πξνθχςεη, απφ ηηο 
εξγαζίεο ησλ παξαγξάθσλ (1), (2α) θαη (2β) ζα θαιπθζεί απφ ηελ 1ε πκπιεξσκαηηθή 
ζχκβαζε  ηνπ έξγνπ. 

 
Δθηηκάηαη φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ  
189.000,00 €,  κεηά δε ηελ εθαξκνγή ηεο κέζεο έθπησζεο  68,98% επί ηνπ  Γ.Δ. & Ο.Δ. 18% ζην 
πνζφ ησλ  199.553,00 €, ην νπνίν απνηειεί θαη ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο 1εο 
πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο ηνπ έξγνπ. 
 
Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο πξνηείλεηαη ε ζύλαςε ηεο 1εο ..Δ., ζηελ νπνία 
ζπκπεξηιακβάλνληαη όιεο νη πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη 
κελ ζην αξρηθά αλαηεζέλ έξγν, θαηέζηεζαλ όκσο αλαγθαίεο θαη επείγνπζεο εμαηηίαο 
πεξηζηάζεσλ νη νπνίεο δελ ήηαλ δπλαηό λα πξνβιεθζνύλ νύηε θαηά ηελ εθπόλεζε ησλ 
κειεηώλ, νύηε θαηά ην ρξόλν ππνγξαθήο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο θαη παξνπζηάζηεθαλ θαηά 
ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. πληξέρνπλ, επνκέλσο ζσξεπηηθά νη ιόγνη, όπσο απηνί 
δηαηππώλνληαη ζην άξζξν 57 παξ, 1 ηνπ λ. 3669/2008 θαη έρνπλ εξκελεπηεί από ηε 
λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, γηα ηε ζύλαςε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο 
εξγαζηώλ. 
 
Γ. ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ηνπ 2νπ Α.Π.Δ. & ηεο 1εο  ..Δ. 
πλνπηηθά νη επεξρόκελεο κεηαβνιέο κε ηνλ παξόληα ΑΠΔ, είλαη νη παξαθάησ: 
 

ΓΑΠΑΝΔ 
ΑΡΥΙΚΗ 

ΤΜΒΑΗ 

1ε 
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ 

ΤΜΒΑΗ 

Πνζνζηό επί αξρηθήο 
ζύκβαζεο.  (%) 

ΓΑΠΑΝΖ   ΜΔ ΓΔ&ΟΔ: 916.705,70 0,00   

ΑΔΑ: Ω8ΑΜ7Λ7-ΔΣΟ



 8 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ   19.279,24 0,00   

ΤΝΟΛΟ  ΜΔ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 935.984,94 0,00   

ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 178.955,25 199.553,00   

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 
ΔΡΓΑΗΧΝ  

1.114.940,19 199.553,00 17,90% 

ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ 10.857,00 0,00   

ΤΝΟΛΟ  ΜΔ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ 1.125.797,19 199.553,00 17,73% 

Φ.Π.Α  24% 270.191,33 47.892,72   

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ  ΜΔ 
Φ.Π.Α 

1.395.988,52 247.445,72 17,73% 

Αλαιπηηθά: 

 Ζ δαπάλε ησλ εξγαζηψλ ζηελ 1ε πκπιεξσκαηηθή χκβαζε ηνπ  2νπ Α.Π.Δ., αλέξρεηαη ζην 
πνζφ ησλ  199.553,00 €. δει. πνζνζηφ (199.553,00 / 1.114.940,19 =  17,90%, ήηνη κηθξφηεξν 
ηνπ επηηξεπηνχ  50% ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν.3669/2008.  

 Ζ ζπλνιηθή δαπάλε  ηεο 1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο ηνπ  2νπ Α.Π.Δ. κε αλαζεψξεζε θαη 
Φ.Π.Α., αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 247.445,72  €, δει. πνζνζηφ (247.445,72  / 1.395.988,52=)  
17,73%. 
 

ηνλ παξφληα Α.Π.Δ., κε  ηελ 1ε  πκπιεξσκαηηθή χκβαζε δελ γίλεηαη ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ηνπ 
50% επί ηεο αξρηθήο δαπάλεο, πνπ θαζνξίδεηαη κε ην άξζξν 57 ηνπ Ν.3669/2008.   
 
Γ.1.  ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ 2νπ Α.Π.Δ. – 1εο ..Δ. 

ΓΑΠΑΝΔ 
ΑΡΥΙΚΗ 

ΤΜΒΑΗ 
ΔΓΚ/ΝΟ 
1νο  ΑΠΔ 

ΠΡΟΣ/ΝΟ 
2νο  ΑΠΔ 

ΥΩΡΙ ΣΗΝ 
1ε . 

1ε 
ΤΜΠ/ΣΙΚΗ 
ΤΜΒΑΗ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ 

2νπ Α.Π.Δ. 

ΓΑΠΑΝΖ   ΜΔ ΓΔ&ΟΔ: 813.899,95 916.705,70 935.897,71 0,00 935.897,71 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ   122.084,99 19.279,24 87,23 0,00 87,23 

ΤΝΟΛΟ  ΜΔ 
ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 

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

ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΔ 
ΔΡΓΑΗΔ 

178.955,25 178.955,25 178.955,25 199.553,00 378.508,26 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 
ΔΡΓΑΗΧΝ  

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

ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ 10.857,00 10.857,00 10.857,00 0,00 10.857,00 

ΤΝΟΛΟ  ΜΔ 
ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ 

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 

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ  
ΜΔ Φ.Π.Α 

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

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηψλ Αξρηθήο θαη 
πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.314.493,20 € πνπ ζε ζρέζε κε ην πνζφ 
ησλ  1.114.940,19 € ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ θαη  
παξνπζηάδεη κηα αχμεζε πνζνχ ηεο ηάμεσο ησλ 199.553,00  €,  ή  πνζνζηφ  17,90 %, δει. φζν ην 
πνζφ ηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ ηεο 1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο ηνπ έξγνπ. Ζ ζπλνιηθή 
δαπάλε ηνπ 2νπ Α.Π.Δ. αξρηθήο θαη πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 
Αλαζεψξεζεο θαη ηνπ Φ.Π.Α., αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.643.434,25 € πνπ ζε ζρέζε κε ην πνζφ 
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ησλ 1.395.988,52 € ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ θαη 
επνκέλσο παξνπζηάδεη αχμεζε πνζνχ ηεο ηάμεσο ησλ 247.445,72 €, ή πνζνζηφ  17,73 %,  δει. 
φζν ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηεο 1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο ηνπ έξγνπ. 
θαη επεηδή: 

1. Γηα ην έξγν ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο «πεξί θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο 
δεκνζίσλ έξγσλ» Ν. 3669/2008, ηνπ Ν. 4071/2012, ηνπ Ν. 4146/2013, ηνπ Ν. 4412/2016 
θαη ε ινηπή λνκνζεζία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ έξγσλ φπσο ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα. 

2. Ο 2νο Α.Π.Δ. ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηηο απμνκεηψζεηο ησλ πνζνηήησλ ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ απνινγηζηηθψλ (γηα ηνπο ιφγνπο 
πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ), νη νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ζχληαμεο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ 
ήηαλ αδχλαηνλ λα πξνβιεθζνχλ, θξίλνληαη φκσο απαξαίηεηεο γηα ηελ νξζή θαη έληερλε 
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ρσξίο λα ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηνπ έξγνπ θαζψο θαη 
ηα δηαθξηηά ζηνηρεία ηνπ, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε, δειαδή δε ζίγεηαη 
ε πιεξφηεηα, ε πνηφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ θαη δελ ηξνπνπνηνχληαη νη 
πξνδηαγξαθέο ηνπ. 

3. Οη σο άλσ εξγαζίεο είλαη απφιπηα αλαγθαίεο γηα ηελ ηειεηνπνίεζε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο 
ρσξίο λα κεηαβάιινπλ ηε ζπλνιηθή ηεο θχζε.  

4. πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ. 57 παξ, 1 ζχκθσλα κε ην νπνίν: «Ο θνξέαο 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα αλ πξνθχςεη, αλάγθε εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ 
εξγαζηψλ, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην αξρηθφ αλαηεζέλ έξγν νχηε ζηελ πξψηε 
ζπλαθζείζα ζχκβαζε θαη νη νπνίεο θαηέζηεζαλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, αλαγθαίεο 
ιφγσ απξνβιέπησλ πεξηζηάζεσλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη 
ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, λα ζπλάπηεη ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη νη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ 
θχξηα ζχκβαζε ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ κείδνλα πξνβιήκαηα γηα ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ή 
φηαλ απηέο νη εξγαζίεο κνινλφηη κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε, είλαη 
απφιπηα αλαγθαίεο γηα ηελ ηειεηνπνίεζε ηεο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ 
δελ κπνξεί λα. ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ 50% ηνπ πνζνχ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ζην 
νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη ε ακνηβή γηα ηε ζχληαμε ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ γηα ηηο 
ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο». 

5. Γελ επέξρνληαη αιιαγέο ζην βαζηθφ ζρέδην ηνπ έξγνπ, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ζηνπο 
φξνπο ηεο χκβαζεο.  

6. Γελ ηξνπνπνηνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε. 

7. Γελ θαηαξγείηαη θάπνηα νκάδα εξγαζηψλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 
8. Ζ αχμεζε ηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ ζε φηη αθνξά ηελ αξρηθή ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ 

ηελ δαπάλε απξνβιέπησλ ηνπ έξγνπ θαη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ 2νπ Α.Π.Δ. γηα ηελ 
αξρηθή ζχκβαζε  αλέξρεηαη ζε 1.395.988,52 €, δει. ζε ηζνδχγην κε ηνλ εγθεθξηκέλν 1ν 
Α.Π.Δ.  θαη ηηο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο δαπάλεο (1.395.988,52 €). 

9. Ζ ζπλνιηθή πξνηεηλφκελε δαπάλε ηνπ 2νπ Α.Π.Δ αλέξρεηαη ζε 1.643.434,25 €, εθ ησλ 
νπνίσλ 793.133,65 € γηα εξγαζίεο, 142.764,06 € γηα Γ.Δ. & Ο.Δ. 18%, δαπάλε 
απξνβιέπησλ 87,23 €, απνινγηζηηθή δαπάλε 378.508,26 €, δαπάλε αλαζεψξεζεο 
10.857,00 € θαη 318.084,05 € γηα Φ.Π.Α. θαη παξνπζηάδεη αχμεζε ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 
ζχκβαζε ηνπ έξγνπ θαηά 247.445,72 € ή πνζνζηφ 17,73 %. 

10. Ζ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηνπ 2νπ Α.Π.Δ. θαηά 247.445,72 € απφ ηελ εγθεθξηκέλε 
δαπάλε (1.571.511,63 € ηνπ 1νπ  ΑΠΔ) νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ απνινγηζηηθψλ θαηά 
199.553,00 € (κε ΓΔ & ΟΔ) θαη ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ ΦΠΑ θαηά 47.892,72 € ρσξίο λα 
γίλεηαη ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ηνπ 50% επί ηεο αξρηθήο δαπάλεο, πνπ θαζνξίδεηαη κε ην 
άξζξν 57 ηνπ Ν.3669/2008. 

11. Γίλεηαη ρξήζε ησλ "επί έιαζζνλ δαπαλψλ", ρσξίο λα γίλεηαη φκσο ππέξβαζε ησλ 
πνζνζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξ. 4γ ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη (20% αλά νκάδα εξγαζίαο θαη 10% επί ηνπ ζπλφινπ). 

12. Με ηελ πξάμε 1/ΔΖΓ ηεο 24εο ζπλεδξίαζεο ηνπ ΣΓΔΠΑ ηεο 06/12/2018 δφζεθε : α) 
ζχκθσλε γλψκε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επί έιαζζνλ δαπαλψλ ζηνλ 2ν ΑΠΔ ηνπ έξγνπ β) 
ζεηηθή γλψκε γηα ηε ζχλαςε ηεο 1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ηνπ 
ζέκαηνο. 

13. Με ην κε αξηζκ. πξση. 22104/28-1-2019 έγγξαθν ΓΣΔΠΑ δηαβηβάζζεθαλ γηα 
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πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ζην Δ΄ Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζρέδην ζχκβαζεο ηεο 1εο 
πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, κε ζπλεκκέλα ηα 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.  

14. Με ηελ κε αξηζκφ 121/2019 (ΑΓΑ: 6ΞΝΘ7Λ7-ΖΛΓ) απφθαζή ηεο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ελέθξηλε δαπάλε 247.445,72€ (κε ΦΠΑ) επξψ, γηα ηελ θάιπςε ηεο 
αχμεζεο ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί ν 2νο Α.Π.Δ. θαη ε 1ε 
πκπιεξσκαηηθή χκβαζε Δξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππφ έγθξηζε 2ν ΑΠΔ ηνπ 
έξγνπ ε νπνία δηαβηβάζζεθε ζην Δ΄ Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ κε ην κε αξηζκφ 
22104/28-1-2019  έγγξαθν ΓΣΔΠΑ. 

15. ηελ 123/2019 Πξάμε ηνπ, ηεο 18/02/2019, ην Δ΄ Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θξίλεη 
φηη πξέπεη λα αλαβάιεη ηελ νξηζηηθή ηνπ θξίζε, πξνθεηκέλνπ ν αλαζέησλ θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελ ιφγσ πξάμε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ ηελ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πεξί έγθξηζεο ηεο 
ζχλαςεο ηεο ειεγρφκελεο ζχκβαζεο θαη ηνπ 2νπ Α.Π.Δ.  

16. Δπεηδή ην έξγν ηνπ ζέκαηνο είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελν, απαηηείηαη δηαηχπσζε ζεηηθήο 
γλψκεο απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ 2νπ Α.Π.Δ. ε ζρεηηθφ αίηεκα 
ζεηηθήο γλψκεο γηα ηνλ 2ν Α.Π.Δ. θαη ηελ 1ε ..Δ. ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο απάληεζε φηη δηαηππψλεη ζεηηθή γλψκε 
«γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο «Έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο Δήκνπ Ιιίνπ» 
(όπωο πεξηγξάθεηαη ζηνλ πξνηεηλόκελν Αλαθεθαιαηωηηθό Πίλαθα Εξγαζηώλ – 2νο ΑΠΕ) 
δεδνκέλνπ όηη δελ ηξνπνπνηείηαη ην βαζηθό ζρέδην ηνπ έξγνπ, δειαδή ε όιε θαηαζθεπή θαη 
ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία ηεο, παξακέλνπλ όπωο πξνβιέπνληαη ζηελ αξρηθή ζύκβαζε. Ο 
2νο ΑΠΕ είλαη ζε ηζνδύγην (1.395.988,52€). Όζνλ αθνξά ζηελ 1ε Σπκπιεξωκαηηθή Σύκβαζε 
πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππνβιεζέληα ΑΠΕ, πξνϋπόζεζε γηα ηελ εμέηαζή ηεο, είλαη ε 
ζύκθωλε γλώκε (απόθαζε) ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ, εθόζνλ απαηηείηαη» (α.π. 1110/04-
04-2019).  

ΔΙΗΓΟΤΜΑΣΔ 
Σελ έγθξηζε ηνπ 2νπ ΑΠΔ θαη ηε ζχλαςε ηεο 1ε ..Δ., ηνπ έξγνπ: «Έξγα αληηπιεκκπξηθήο 
πξνζηαζίαο Γήκνπ Ιιίνπ», ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Δ΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ 
πλεδξίνπ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

 
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
νκόθσλα απνθαζίδεη 

 
Σελ έγθξηζε ηνπ 2νπ ΑΠΔ θαη ηε ζχλαςε ηεο 1ε ..Δ., ηνπ έξγνπ: «Έξγα αληηπιεκκπξηθήο 
πξνζηαζίαο Γήκνπ Ιιίνπ», ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Δ΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ 
πλεδξίνπ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 
 

 
Ο Πξόεδξνο 

 
 
 
 
 

 
Καξακάλνο Υξήζηνο 

Σα Μέιε  
ηεξγίνπ Ισάλλα  
Γεκάθνο Γεκήηξηνο 
Μπαιάθαο Γεώξγηνο 
απνπλά Αγγειηθή  
Αδακνπνύινπ Αηθαηεξίλε 
Υξπζηθόο Φώηηνο 
Μεηαμά Δηξήλε 
 

 

ΑΔΑ: Ω8ΑΜ7Λ7-ΔΣΟ


		2019-04-18T15:31:08+0300
	Athens




