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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 41η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2224/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 482854 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 26-08-2019. 
 

Θέμα 14ο   
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν.ΥΔΡΑΣ» αναδόχου ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε. 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 
εισήγηση της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 
Έχοντας υπόψη :  
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
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3. Την υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018), περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 
4. Την υπ’ αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.  
5. Το Π.Δ. υπ’ αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α’ 42), 
αρμοδιότητας των Περιφερειών». 
6. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις». 
7. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων». 
8. Το Ν. 4146/2013 « Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές 
ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις». 
9. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
10. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις. 
11. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου. 
12. Το από 28/12/2017 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 187.667,48 € με το Φ.Π.Α. 
13. Την υπ’ αρ. πρωτ. 236731/20-12-2018 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής με την οποία 
εγκρίθηκε η υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου Ε.Δ.Ε. Οικονομίδη Ανδρέα του έργου του 
θέματος, από την εταιρεία ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε. για το τμήμα της εργολαβίας που καθορίζεται ως το 
μη πιστοποιημένο μέρος της σύμβασης, ήτοι το συμβατικό τεχνικό αντικείμενο με συμβατική 
αμοιβή που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο εγκρίσεων της εγκεκριμένης 2ης πιστοποίησης του έργου. 
14. Την υπ’ αρ. 1701/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης κατά πέντε (5) μήνες της συνολικής προθεσμίας, ήτοι 
μέχρι την 28-11-2019 του έργου του θέματος. 
15. Τον 1ο Α.Π.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση που συνέταξε η Δ/νουσα Υπηρεσία και 
υπέγραψε ανεπιφύλακτα η ανάδοχος εταιρεία. 
16. Το Πρακτικό της 8ης συνεδρίας/18-04-2019 του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. 
17. Την Αρ. πρωτ. 236164/30-05-2019 (ΩΖΚΗ7Λ7-2ΛΒ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
18. Την Α.Π. 247677/03-06-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς την Οικονομική Επιτροπή 
Περιφέρειας Αττικής. 
19. Την υπ’ αρ. 1569/2019 (Συνεδρίαση 31η/14-06-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.   
 

ΕΠΕΙΔΗ 
1. Βάσει της Αιτιολογικής Έκθεσης, ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να περιλάβει τις αυξομειώσεις 
των συμβατικών ποσοτήτων που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της 1ης φάσης 
του έργου και οφείλονται σε προμετρικά σφάλματα και παραλήψεις και κρίνονται απαραίτητες για 
την έντεχνη ολοκλήρωση αυτού. 
Συγκεκριμένα λόγω: 
α) προμετρικού σφάλματος αυξήθηκαν οι ποσότητες των άρθρων ΑΤ1 (Καθαιρέσεις 
σκυροδεμάτων) και ΑΤ4 (Έξαλλες επιχώσεις), 
β) ανεπαρκών ποσοτήτων για τη δημιουργία πρίσματος έδρασης της σειράς πλακών ποδός στην 
γωνία του κρηπιδώματος (σημεία 12-13) καθώς και του ανακουφιστικού πρίσματος θωράκισης, 
αυξήθηκε η ποσότητα των άρθρων ΑΤ7 (Λιθορριπές ατομικού βάρους λίθων βάρους 20-50χλγρ) 
και του άρθρου ΑΤ9 (Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκόλιθους 3.000-5.000χλγρ), 
γ) μετά την σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων προέκυψε μείωση της ποσότητας του άρθρου ΑΤ10 
(Κατασκευή ύφαλης εξισωτικής στρώσης από σκύρα) και αύξηση της ποσότητας του άρθρου ΑΤ12 
(Γεώπλεγμα),  
δ) προμετρητικού σφάλματος και μετά τη σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων, προκύπτει αύξηση 
των ποσοτήτων των άρθρων ΑΤ14 (Σακκόλιθοι σφράγισης αρμών) και ΑΤ15 (Ύφαλες κατασκευές 
με σακκολίθους σκυροδέματος), 
ε) προμετρητικού σφάλματος και μετά τη σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων, προκύπτει αύξηση 
του άρθρου ΑΤ22 (σιδηρός οπλισμός κατασκευασμένων πλακών ποδός και ποσότητα που 
χρησιμοποιήθηκε στην αγκύρωση των σακκόλιθων κατά την 1η φάση εργασιών), 
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στ) παράλειψης στην προμέτρηση, αυξήθηκε η ποσότητα του άρθρου ΑΤ17 (Πρόσθετη 
αποζημίωση για τα χυτά ύφαλα σκυροδέματα),  
στ) προμετρικού σφάλματος προκύπτει μείωση των ποσοτήτων των άρθρων ΑΤ28 (Καθαίρεση 
παλαιών πλακοστρώσεων - λιθοστρώσεων) & ΑΤ33 (Τοποθέτηση αρθέντων πλακοστρώσεων - 
λιθοστρώσεων). 
Οι επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν καλύπτονται από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών 
καθώς και από τη χρήση των επί έλασσον δαπανών βάσει του αρ. 156 του Ν. 4412/2016. 
 Η συνολική δαπάνη των συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 139.256,17 € προ 
Φ.Π.Α., ήτοι παραμένει ως έχει.  
 Η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 11.335,16 € προ Φ.Π.Α., ήτοι 
παραμένει ως έχει. 
 Το ποσό των απροβλέπτων διαμορφώνεται από 18.163,85 € στα 311,16 €. 
 Η δαπάνη της αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 753,40 € προ Φ.Π.Α., ήτοι παραμένει ως 
έχει. 
 Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται σε 187.667,48 € με Φ.Π.Α., ήτοι παραμένει ως έχει. 
 Συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 όσον αφορά στη 
διαχείριση των επί έλασσον δαπανών, όπως αναλύεται στην Αιτιολογική Έκθεση του 1ου Α.Π.Ε. 
 Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.  
 Βάσει του Πρακτικού της 8ης συνεδρίας/17-04-2019 του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α., το Τεχνικό Συμβούλιο 
Δ.Ε. γνωμοδότησε θετικά για την διαχείριση των επί έλασσον δαπανών στον 1ο ΑΠΕ του έργου του 
θέματος.  
 
2. Βάσει της αιτιολογικής έκθεσης, η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (1η Σ.Σ.) συντάχθηκε καθώς: 
α) Λόγω προμετρητικού σφάλματος, προκύπτει αύξηση των ποσοτήτων των άρθρων ΑΤ14 
(Σακκόλιθοι σφράγισης αρμών) και ΑΤ15 (Ύφαλες κατασκευές με σακκολίθους σκυροδέματος). 
Ειδικότερα κατά την 1η φάση εργασιών στην οποία πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση σακκολίθων 
σκυροδέματος για την ακόλουθη πλήρωση των κενών (σπηλαιώσεων) με ύφαλο σκυρόδεμα σε 
όλο το μήκος του κρηπιδώματος, διαπιστώθηκε κατά την εκτέλεση των εργασιών από το 
καταδυτικό συνεργείο ότι οι συμβατικές ποσότητες δεν επαρκούν. Επιπλέον, το γεγονός ότι δεν 
ακολούθησε η εργασία των ύφαλων σκυροδετήσεων, είχε σαν με αποτέλεσμα με την πάροδο του 
χρόνου και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες να παρατηρούνται αστοχίες σε αρκετά σημεία 
τοποθετημένων σακκολίθων και να είναι πλέον αναγκαία η συμπλήρωση σακκολίθων προκειμένου 
να ακολουθήσουν οι ύφαλες σκυροδετήσεις.  
β) Λόγω προμετρητικού σφάλματος προκύπτει αύξηση της ποσότητας του άρθρου ΑΤ22 
(Κατασκευή ύφαλων τμημάτων με έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25). Ειδικότερα 
κατά την 1η φάση εργασιών στην οποία πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση σακκολίθων 
σκυροδέματος από το καταδυτικό συνεργείο και μετά α) την απόμακρυνση των υφιστάμενων 
πλακών προστασίας ποδός και β) τον καθαρισμό του πυθμένα έμπροσθεν των κρηπιδωμάτων, 
διαπιστώθηκε ότι η συμβατική ποσότητα έγχυτου επί τόπου σκυροδέματος δεν επαρκεί για την 
πλήρωση των υφιστάμενων σπηλαιώσεων. 
γ) Λόγω προμετρητικού σφάλματος προκύπτει αύξηση της ποσότητας του άρθρου ΑΤ17 
(Πρόσθετη αποζημίωση για τα χυτά ύφαλα σκυροδέματα). 
δ) Λόγω προμετρητικού σφάλματος προκύπτει αύξηση της ποσότητας του άρθρου ΑΤ32 
(Επιστρώσεις αρμολογημένων λιθοστρώσεων παραδοσιακού τύπου) καθόσον είναι μεγαλύτερη η 
επιφάνεια που απαιτεί νέο λιθόστρωτο σε σχέση με την επιφάνεια η οποία έχει προμετρηθεί για να 
γίνει επανατοποθέτηση των υφιστάμενων πλακών (έχει πραγματοποιηθεί τσιμεντόστρωση για 
λόγους ασφάλειας σε προγενέστερη φάση σε σχέση με την δημοπράτηση και μεταγενέστρη σε 
σχέση με την σύνταξη της μελέτης). 
Οι ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνονται στο αρχικώς ανατεθέν έργο, αλλά κατέστη απολύτως 
αναγκαία η αύξηση των ποσοτήτων αυτών για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, αποτελούν 
συνέχιση, ολοκλήρωση και βελτίωση του τεχνικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης και σε καμία 
περίπτωση δεν μπορούν να διαχωριστούν από αυτήν. 
 Η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 21.955,18 € προ 
Φ.Π.Α., ήτοι η αξία της τροποποίησης αντιστοιχεί σε ποσοστό 14,58% της αρχικής συμβατικής 
δαπάνης.  
 Βάσει της παρ. 2 του αρ. 132 του Ν.4412/2016 η υπόψη σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί 
χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, καθότι η αξία της τροποποίησης είναι 
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κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 
και β) του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης. 
 Η τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. 
 Το ποσό των απροβλέπτων διαμορφώνεται στα 2.863,72 €. 
 Η συνολική δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 27.224,42 € με Φ.Π.Α. 
 Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη την 1η Σ.Σ. του έργου του θέματος. 
 Βάσει του Πρακτικού της 8ης συνεδρίας/17-04-2019 του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α., το Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε. 
γνωμοδότησε θετικά για την σύναψη της 1ης Σ.Σ. στο έργο του θέματος. 
 Με την Α.Π. 247677/03-06-2019 εισήγησή της προς την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας 
Αττικής, η Υπηρεσίας μας εισηγήθηκε την έγκριση α) του 1ου ΑΠΕ και β) για τη σύναψη της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος. 
 Με την υπ’ αρ. 1569/2019 (Συνεδρίαση 31η/14-06-2019) απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή 
αποφάσισε την αναβολή του θέματος. 

 
Η συνολική δαπάνη του έργου (1ος ΑΠΕ & 1η Σ.Σ.) ανέρχεται σε 187.667,48 + 27.224,42 = 
214.891,90 €. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
α) Tην έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ 
ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν.ΥΔΡΑΣ» αναδόχου ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ, συνολικής δαπάνης 187.667,48 € με Φ.Π.Α., 
ήτοι σε ισοζύγιο της αρχικά εγκεκριμένης. 
β) Την έγκριση για τη σύναψη της 1ης Σ.Σ. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν.ΥΔΡΑΣ» αναδόχου ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ, συνολικής δαπάνης 27.224,42 € 
με Φ.Π.Α., ήτοι σε ποσοστό 14,58% της αρχικής σύμβασης.  

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη σημασία της ολοκλήρωσης του έργου  
ομόφωνα αποφασίζει 

α) Tην έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ 
ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν.ΥΔΡΑΣ» αναδόχου ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ, συνολικής δαπάνης 187.667,48 € με Φ.Π.Α., 
ήτοι σε ισοζύγιο της αρχικά εγκεκριμένης. 
β) Την έγκριση για τη σύναψη της 1ης Σ.Σ. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν.ΥΔΡΑΣ» αναδόχου ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ, συνολικής δαπάνης 27.224,42 € 
με Φ.Π.Α., ήτοι σε ποσοστό 14,58% της αρχικής σύμβασης 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 

 

ΑΔΑ: 67ΤΡ7Λ7-Γ5Ξ
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