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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 538 
                      213 20 63 776 

          
Συνεδρίαση 62η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3138/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 17-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 824519 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
12-12-2019. 
 

Θέμα  28ο  
Έγκριση της σύναψης 2ης συμπληρωματικής σύμβασης όπως περιλαμβάνεται στον 3ο Α.Π.Ε. του 
έργου: ««ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», Εργολαβία ΑΠ 94, Κ.Α.Ε. 9775.06.015.- κωδικός ΟΠΣ 5033061 στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (Απόφαση Ένταξης: 2364_2019/24-7-2019, ΑΔΑ: 
ΩΡΚΧ7Λ7-ΦΣΘ). Ανάδοχη ένωση οικονομικών φορέων: ΚΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ – ΗΡΩΝ ΑΤΕ. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Καραμάνος Χρήστος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος  

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος  
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

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 Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Δεληγιώργη η οποία ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Για το  έργο του θέματος θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω: 
 

• ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
- Με την υπ’ αρ. 423/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το 
Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2018, ενώ με την υπ’ αρ. 425/2017 Απόφαση 
εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το Οικονομικό Έτος 2018, όπου 
περιλαμβάνεται το έργο του θέματος (Κ.Α.Ε. 9775.06.015). 
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου όπως συντάχθηκαν και επικαιροποιήθηκαν από τη μελετητική 
εταιρεία «ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ελέγχθηκαν διορθώθηκαν από το τμήμα Μελετών της 
Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας και εγκρίθηκαν από τη Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας με την αρ. 826οικ./17-4-2018 σχετ. 825 απόφαση.  
- Με την υπ’ αρ. 1013/2018 (ορθή επανάληψη) ΑΔΑ: 6ΞΑΧ7Λ7-ΤΘΖ Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής αποφασίστηκε α) η προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης αλλά με ανάρτηση αυτής στο ΕΣΗΔΗΣ και στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 , παρ. γ του Ν.4412/2016, για το 
έργο του θέματος β) η σύντμηση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου σε δέκα (10) μήνες, γ) η 
έγκριση των όρων της συνημμένης πρόσκλησης και της διακήρυξης, δ) την ηλεκτρονική διαδικασία 
μέσω της ΕΣΗΔΗΣ, ε) η επιλογή διά κληρώσεων 7 (επτά) εταιρειών, που θα κληθούν να υποβάλλουν 
προσφορά, με ηλεκτρονικό σύστημα κλήρωσης, από τον κατάλογο που συντάχθηκε από τη Δ/νση 
Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας. 
- Το από 30-05-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 1534/2018 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.  
- Με την υπ’ αρ. 1671/19-06-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
69ΞΒ7Λ7-82Β) εγκρίθηκε 1. Το 2ο Πρακτικό του έργου και 2. Η κατακύρωση της σύμβασης στην ένωση 
Οικονομικών Φορέων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 
30,81% που αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη 6.213.822,92 € (πλέον ΦΠΑ 24%).  
- Το Εργολαβικό Συμφωνητικό υπογράφηκε την 03/08/2018 για το ποσό των 4.484.580,38 € για 
εργασίες, 807.224,47 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, 476.262,44 € για απρόβλεπτα, 338.983,05 € για 
απολογιστικά, 42.217,63 € για ΓΕ & ΟΕ 18% απολογιστικών και 64.554,95 € για αναθεώρηση, ήτοι 
Συνολικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α.: 6.213.822,92 €, με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου 10 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18SYMV003533202).  
- Με την υπ’ αρ. 3803/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
78ΨΛ7Λ7-4ΤΖ) εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, όπως περιλαμβανόταν στον 
1o Α.Π.Ε., συνολικής δαπάνης 3.283.914,08 (με Φ.Π.Α.) με υπέρβαση ποσοστού 39,89% έναντι της 
αρχικής σύμβασης (7.705.140,42 με Φ.Π.Α.) για την οποία γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο 
Δημοσίων Έργων (3ο θέμα 22ης Συνεδρίας/22-11-18).  
- Η 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 7-5-2019 για το ποσό των 1.788.956,00 
€ για εργασίες, 322.012,08 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, 189.987,13 € για απρόβλεπτα, 337.362,60 € για 
απολογιστικά και 10.000,00 € για αναθεώρηση, ήτοι συνολικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α:2.648.317,81€ 
(ΑΔΑΜ: 19 SYMV 004933715).    
- Με την υπ’ αριθ. 2364_2019/24-07-2019 πράξη (ΑΔΑ: ΩΡΚΧ7Λ7-ΦΣΘ) της Περιφερειάρχη Αττικής 
εντάχθηκε το έργο: «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 
ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική με κωδικό ΟΠΣ 5033061. 
- Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 485363/27-08-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Έργων - Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου (ΑΔΑ: Ψ4Δ57Λ7-475) που περιλαμβάνει α) την αρχική 
σύμβαση συνολικής δαπάνης 7.705.140,42€. εκ των οποίων ποσό 5.768.067,29 € για εργασίες με ΓΕ & 
ΟΕ 18% και απρόβλεπτα, 64.554,95 € για αναθεώρηση, 381.200,68 € για απολογιστικά με ΓΕ & ΟΕ και 
1.491.317,50 € για ΦΠΑ 24% και β) την 1η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών συνολικής δαπάνης 
3.283.914,08€. εκ των οποίων ποσό 2.300.955,21€.(για εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα), 
10.000,00€. για αναθεώρηση, 337.362,60€. για απολογιστικά και 635.596,27€. για Φ.Π.Α. και είναι σε 
ισοζύγιο με τον 1ο Α.Π.Ε.  
- Μετά τις  υπ’ αριθ. 1350/2019 και  2546/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής η τελική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών είναι η 31η Μαρτίου 2020. 
- Με τη με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 772720/27-11-2019 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου (Τμ. 
Ρεμάτων της Δ/νσης) υποβλήθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης της 1ης συμπληρωματικής 
σύμβασης και της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης του υπόψη έργου. 
- Μετά τη με αριθ. πρωτ. 783448/2-12-2019 εισήγηση της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής  Προστασίας 
(ως Προϊσταμένη Αρχή), το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής με το 
πρακτικό του 6ου θέματος της 19ης Συνεδρίας του η οποία έλαβε χώρα στις 5-12-2019, διατύπωσε τη 
σύμφωνη γνώμη του για τη διαχείριση  των επί έλασσον δαπανών στον 3ο Α.Π.Ε. του έργου του 
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θέματος και διατύπωσε τη θετική του γνώμη για τη σύναψη της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης στο 
έργο με συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται στο ολικό ποσό των 11.932.129,97 € εκ των οποίων 
7.705.140,42 € της αρχικής σύμβασης σε ισοζύγιο με αυτή, 3.283.914,08 € της 1ης συμπληρωματικής 
σύμβασης σε ισοζύγιο με αυτή και υπέρβαση κατά 39,89% και 943.075,47 € της 2ης συμπληρωματικής 
σύμβασης με υπέρβαση κατά 9,46% ήτοι συνολική υπέρβαση 49,36%.  
- Με το με αριθ. πρωτ. 822765/12-12-2019 έγγραφό Δ.Ε.Α.Π. ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη της  Ειδικής 
Υπηρεσία διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής  για τη σύναψη της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης 
του έργου όπως αυτή περιλαμβάνεται στον 3ο Α.Π.Ε. για την οποία και αναμένεται η έκδοσή της. 
     
 

• ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ANTIKEIMENO ΕΡΓΟΥ  
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή των έργων διευθέτησης τμήματος των 
χειμάρρων Σούρες και Αγ. Αικατερίνης του Θριασίου Πεδίου Αττικής και αναλυτικότερα:  
1. Για τον χείμαρρο Σούρες:  
Διευθέτηση της υφιστάμενης κοίτης από τη Χ.Θ.0+000 (πέρας κατασκευασμένου τμήματος) έως Χ.Θ. 
1+740 (συμβολή αγωγού εκτροπής Αγ. Αικατερίνης). 
2. Για τον χείμαρρο Αγ. Αικατερίνης:  
Κατασκευή αγωγού εκτροπής μέρους της πλημμυρικής παροχής του. Ο αγωγός αρχίζει από το όριο 
του Σχεδίου Πόλεως και εκβάλει στη Χ.Θ.1+740 περίπου του χειμάρρου Σούρες. Το υπόλοιπο της 
παροχής του θα συνεχίσει να διοχετεύεται μέσω της φυσικής κοίτης του χειμάρρου Αγ. Αικατερίνης 
(που ευρίσκεται στην περιοχή επέκτασης του Σχ. Πόλεως) στον υφιστάμενο αγωγό, ο οποίος διέρχεται 
από την πόλη της Μάνδρας και συγκεκριμένα διά των οδών Ομήρου, Αίαντος, Αγ. Αικατερίνης, Στρ. 
Ρόκκα, Κοροπούλη και εκβάλλει στον χείμαρρο Σούρες στη Χ.Θ.0+238,70. 

Στην 1η Σ.Σ.Ε. συμπεριλήφθηκαν οι απαιτούμενες εργασίες αντιστηρίξεων με χρήση 
φρεατοπασσάλων εκτοξευόμενου σκυροδέματος, σταθεροποίησης των κατακόρυφων πρανών με 
ηλώσεις ή βλήτρα. Συμπεριλήφθησαν επίσης οι πρόσθετες ποσότητες βραχωδών εκσκαφών οι οποίες 
προέκυψαν λόγω της σημαντικής διαφοροποίησης στον χαρακτηρισμό των ποσοστών εκσκαφών, 
όπως προέκυψε από τα πρωτόκολλα χαρακτηρισμού που συντάχθηκαν, τις γεωτρήσεις αλλά και τις 
συνεχείς επισκέψεις της επιτροπής. Καθώς και οι εργασίες για ανακατασκευής πέντε (5) τεχνικών 
έργων. 

Παράλληλα με το έργο του θέματος στην υπόψη περιοχή, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Α. 
ξεκίνησε την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση χάραξης και αποκατάστασης φθορών της Π.Ε.Ο. 
Ελευσίνας Θήβας», στα πλαίσια του οποίου προβλέπεται και η μελέτη υδραυλικών έργων στη θέση της 
γέφυρας Σούρες (ΧΘ 3+413,79) (τοπική διευθέτηση του ρέματος στη θέση του τεχνικού, υδραυλική 
μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος κλπ) με σκοπό την τοπική διευθέτηση του ρέματος ώστε να 
προστατευτούν τα Ακρόβαθρα της γέφυρας από προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την 
ανεξέλεγκτη δράση του νερού, όπως αναφέρεται στη με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 772720/27-11-2019 
εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου (Τμ. Ρεμάτων της Δ/νσης). 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Δ/νουσα Υπηρεσία για το θέμα της αναγκαιότητας της σύναψης 2ης 
συμπληρωματικής σύμβασης του έργου, στην εν λόγω εισήγησή της αναφέρεται ως παρακάτω:  
“Για την προστασία των βάθρων της γέφυρας αυτής απαιτήθηκε η κατασκευή διπλού τεχνικού έργου 
από σκυρόδεμα, οι διαστάσεις του οποίου ήταν μεγαλύτερες από το δικό μας έργο, ενώ ταυτόχρονα η 
κλίση του δίδυμου αγωγού ήταν προς την έξοδο του αγωγού εκτροπής. 
Η Υπηρεσία συνεκτιμώντας όλα τα ανωτέρω, το κατεπείγον και απρόβλεπτο γεγονός αυτό καθώς και τη 
χειμερινή περίοδο που έχει ήδη ξεκινήσει προτείνει την κατασκευή έργων που αφενός θα εξασφαλίσουν 
το έργο μας, ειδικά μετά τη συνάντηση των δύο ρεμάτων στη θέση εκτροπής του χειμάρρου της Αγίας 
Αικατερίνης και αφετέρου θα εμποδίζουν η επιπλέον παροχή που έχει προκύψει να κατακλύσει τις 
ιδιοκτησίες, πράγμα το οποίο θα επιτευχθεί με τη χρήση οπλισμένου σκυροδέματος υψηλής αντοχής 
στην περιοχή συνάντησης των δύο ρεμάτων. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους σχεδιασμού των δύο έργων συντάχθηκε το υπ’ αρ. 
πρωτ:596071/03-10-2019 έγγραφο της υπηρεσίας μας σύμφωνα με τις υποδείξεις του μελετητικού 
γραφείου ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, που είναι και ο μελετητής του έργου μας όπου προτείνεται 
για την προσαρμογή των δύο έργων, η επένδυση με σκυρόδεμα του εναπομείναντος τμήματος μεταξύ 
των δύο έργων καθώς και η περαιτέρω επαύξηση της επένδυσης των πρανών με συρματοκιβώτια με 
αύξηση του ύψους επένδυσης κατά 1 μέτρο. 
Για τους παραπάνω λόγους με την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση προτείνονται κυρίως τα έργα 
ενίσχυσης με σκυρόδεμα τόσο στην περιοχή συνάντησης των δύο ρεμάτων, όσο και στη συνέχεια με την 
ενίσχυση όλων των κατασκευασμένων συρματοκιβωτίων με τη χρήση σκυροδέματος υψηλής αντοχής 
κυρίως στην πίσω πλευρά των συρματοκιβωτίων που έχουν ήδη κατασκευαστεί ώστε να μην 
παρασυρθούν από την αυξημένη ταχύτητα ροής. 
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Εκτός των ανωτέρω για την αποξήλωση του εναπομείναντος τεχνικού της οδού Λ. Δεληγιάννη και την 
κατασκευή της γέφυρας που προβλέπεται από τη μελέτη του έργου, με δεδομένο ότι η υπ’ όψιν οδός 
είναι η βασική οδός σύνδεσης τόσο από την Μαγούλα, όσο και από την Π.Ε.Ο. Ελευσίνας– Θήβας 
απαιτήθηκαν οι μελέτες εκτροπής της κυκλοφορίας να συμπεριλάβουν τις νέες συνθήκες. 
Οι κυκλοφοριακές μελέτες εκτροπής της κυκλοφορίας έπρεπε να λάβουν υπόψη τις νέες συνθήκες που 
προέκυψαν στην περιοχή αφού ήδη έχουν δοθεί στην κυκλοφορία τμήματα της νέας Χάραξης και έχει 
διακοπεί η παλαιά πρόσβαση. Προκειμένου να μην αποκοπεί η πόλη έγινε επανασχεδιασμός της 
εκτροπής για τη λειτουργία της οποίας απαιτείται η ασφαλτόστρωση και διαπλάτυνση υφιστάμενων 
προσβάσεων. 
Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών στα τεχνικά Τ3 της ΠΕΟΕΘ, απαιτήθηκαν 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως προέκυψαν από τις σχετικές μελέτες, με την κατασκευή 
παρακαμπτήριων οδών μετά των απαιτούμενων σημάνσεων με σκοπό τόσο για την εξυπηρέτηση της 
διερχόμενης και ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων, της προστασίας των κατοίκων της περιοχής 
όσο και της ασφαλούς κυκλοφορίας τους και της όσο το δυνατόν λιγότερης διατάραξης της 
καθημερινότητάς τους. 
Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, και ως 
εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν από την παρούσα εργολαβία αφού είναι απόλυτα 
αναγκαίες για την τελειοποίησή της. 
Η δαπάνη για την κατασκευή αυτών των εργασιών δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το 
κονδύλιο των απρόβλεπτων της εργολαβίας. Έτσι μέρος της δαπάνης αντλείται από το κονδύλιο 
απρόβλεπτων, ενώ το υπερβάλλον τμήμα προκαλεί αύξηση της συμβατικής δαπάνης κατά 545.881,75 € 
(εργασίες με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα). 
Για να καλυφθούν αυτές οι αυξήσεις από την παρούσα εργολαβία και προκειμένου να αποπερατωθεί το 
έργο καταρτίζεται η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (2η ΣΣΕ).” 
 

• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε.  
Ο 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων 
και τη νομοθεσία που διέπει τη σύμβαση του έργου (Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»).  
Υποβλήθηκε στο Πρωτόκολλο της  Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας από  το Τμ. Ρεμάτων 

της Δ/νσης (Δ/σα  Υπηρεσία)  ως συνημμένο της με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 772720/27-11-2019 
εισήγησης και  περιλαμβάνει: α). αυξομειώσεις ποσοτήτων και δαπανών των εργασιών της αρχικής και 
της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και β). των 
ποσοτήτων των εργασιών της προτεινόμενης 2ης συμπληρωματικής σύμβασης.  
 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  3ου  Α.Π.Ε. (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) 
Η δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε. σε ότι αφορά στην αρχική σύμβαση, αναλυτικά  είναι : 

Ομάδα Εργασιών 
Δαπάνη Αρχ. 

Σύμβασης με ΓΕ+ΟΕ 
18% (€) 

Δαπάνη 
προτεινόμενου 3ου 
Α.Π.Ε. με ΓΕ+ΟΕ 

18%   της αρχικής 
σύμβασης (€) 

Ομάδα Α 1.933.350,79 2.263.422,70 

Ομάδα Β 3.270.916,64 3.214.470,52 

Ομάδα Γ 79.324,67 81.516,22 

Ομάδα Δ 8.212,75 8.212,75 

Σύνολο 1 5.291.804,85 5.567.622,19 

1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 0,00 13.120,22 

2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 0,00 187.036,32 

Σύνολο 2 5.291.804,85 5.767.778,73 

Απολογιστικά με Γ.Ε. +Ο.Ε. (18%) 381.200,68 381.200,68 

Απρόβλεπτα 476.262,44 288,56 

Αναθεώρηση 64.554,95 64.554,95 

Σύνολο 3 6.213822,92 6.213822,92 

Φ.Π.Α. (24%) 1.491.317,50 1.491.317,50 

Τελικό Σύνολο 7.705.140,42 7.705.140,42 
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• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  3ου  Α.Π.Ε. (1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) 
Η δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε. σε ότι αφορά στην 1η συμπληρωματική σύμβαση, αναλυτικά  είναι : 

Ομάδα Εργασιών 

Αρχική Δαπάνη 1ης 
Συμπληρωματικής 

Σύμβασης με ΓΕ+ΟΕ 
18% (€) 

(1ος Α.Π.Ε.) 

Δαπάνη 1ης 
Συμπληρωματικής 

Σύμβασης με ΓΕ+ΟΕ 
18%   (€) 

 (3ος Α.Π.Ε.) 

«Εκσκαφές» 1.182.978,32 1.381.816,16 

«Τεχνικά Έργα –Σκυροδέματα» 885.934,56 710.287,47 

«Σωληνώσεις –Δίκτυα» 42.055,20 33.877,80 

Σύνολο 1 2.110.968,08 2.125.981,43 

2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 0,00 173.291,45 

Σύνολο 2 2.110.968,08 2.299.272,87 

Απολογιστικά με Γ.Ε. +Ο.Ε. (18%) 337.362,60 337.362,60 

Απρόβλεπτα 189.987,13 1.682,34 

Αναθεώρηση 10.000,00 10.000,00 

Σύνολο 3 2.648.317,81 2.648.317,81 

Φ.Π.Α. (24%) 635.596,27 635.596,27 

Τελικό Σύνολο 3.283.914,08                                       3.283.914,08 

 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  3ου  Α.Π.Ε. (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ) 
Η 2η Σ.Σ.Ε. περιλαμβάνει τη δαπάνη των παρακάτω εργασιών με βάση το σκεπτικό της Δ/σας 

Υπηρεσίας (Τμ. Ρεμάτων Δ.Ε.Α.Π.) που αναλύεται στη με αριθ. πρωτ.  772720/27-11-2019 εισήγησή 
της και παρουσιάστηκε στα προηγούμενα:  
 
- Εργασίες επένδυσης με σκυρόδεμα του εναπομείναντος τμήματος μεταξύ των δύο έργων (της 
παρούσας εργολαβίας μας και του έργου της  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Α. «Βελτίωση χάραξης 
και αποκατάστασης φθορών της Π.Ε.Ο. Ελευσίνας Θήβας») καθώς και η περαιτέρω επαύξηση της 
επένδυσης των πρανών με συρματοκιβώτια με αύξηση του ύψους επένδυσης κατά 1 μέτρο. 

 
- Εργασίες ενίσχυσης με σκυρόδεμα τόσο στην περιοχή συνάντησης των δύο ρεμάτων, όσο και στη 
συνέχεια με την ενίσχυση όλων των κατασκευασμένων συρματοκιβωτίων με τη χρήση σκυροδέματος 
υψηλής αντοχής κυρίως στην πίσω πλευρά των συρματοκιβωτίων που έχουν ήδη κατασκευαστεί ώστε 
να μην παρασυρθούν από την αυξημένη ταχύτητα ροής. 
 
- Ασφαλτόστρωση και διαπλάτυνση υφιστάμενων προσβάσεων λόγω της αποξήλωσης του 
εναπομείναντος τεχνικού της βασικής οδού σύνδεσης τόσο από την Μαγούλα, όσο και από την Π.Ε.Ο. 
Ελευσίνας– Θήβας που είναι οδός Λ. Δεληγιάννη για την κατασκευή της γέφυρας που προβλέπεται από 
τη μελέτη του έργου.  
 
- Κατασκευή παρακαμπτήριων οδών με τις απαραίτητες σημάνσεις για την εξυπηρέτηση της 
διερχόμενης και ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων και της προστασίας των κατοίκων της περιοχής 
ως απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον ανωτέρω σκοπό, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών στα τεχνικά Τ3 της ΠΕΟΕΘ. 

 
Η δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε. σε ότι αφορά την προτεινόμενη 2η συμπληρωματική σύμβαση, αναλυτικά  
είναι : 

Ομάδα Εργασιών 

Δαπάνη 
προτεινόμενης 2 ης 
Συμπληρωματικής 

Σύμβασης με ΓΕ+ΟΕ 
18%   (€) 

 (3ος Α.Π.Ε.) 

Ομάδα Α 229.467,94 

Ομάδα Β 271.341,00 

Σύνολο 1 500.808,94 

Απολογιστικά με Γ.Ε. +Ο.Ε. (18%) 213.662,98 

Απρόβλεπτα 45.072,81 

Αναθεώρηση 1.000,00 

Σύνολο 2 760.544,73 

Φ.Π.Α. (24%) 182.530,74 

Τελικό Σύνολο 943.075,47 
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Και επειδή: 
 

1. Ο 3ος Α.Π.Ε. υποβλήθηκε στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
από το Τμ. Ρεμάτων της Δ/νσης (Δ/σα Υπηρεσία) για να συμπεριλάβει: α). αυξομειώσεις 
ποσοτήτων και δαπανών των εργασιών της αρχικής και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης 
όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και β). των ποσοτήτων των εργασιών της 
προτεινόμενης 2ης συμπληρωματικής σύμβασης.  

2. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 2η συμπληρωματική σύμβαση κατέστησαν αναγκαίες 
λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, δεν μεταβάλλουν τη συνολική 
φύση του έργου, είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, χωρίς να 
τροποποιείται τόσο το «βασικό σχέδιο» του έργου, όπως προβλέπεται από την μελέτη του 
έργου, όσο και τα βασικά διακριτά στοιχεία του, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική 
σύμβαση, δηλαδή δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και δεν 
τροποποιούνται οι προδιαγραφές του. Οι προτεινόμενες εργασίες (εργασίες επένδυσης με 
σκυρόδεμα, εργασίες ενίσχυσης με σκυρόδεμα, ασφαλτόστρωση και διαπλάτυνση υφιστάμενων 
προσβάσεων και κατασκευή παρακαμπτήριων οδών) στοχεύουν την ορθή και έντεχνη 
ολοκλήρωση του έργου και την ασφαλή κυκλοφορίας των οχημάτων και της προστασίας των 
κατοίκων της περιοχής έως την περάτωση των εργασιών του έργου. 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ.1 και ειδικότερα της παρ. 1γ του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 
o φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης 
συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην 
πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω περιστάσεων κατά την 
εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, που δεν ήταν δυνατόν να 
προβλευθούν από μία επιμελή αναθέτουσα αρχή, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο με τις 
προϋποθέσεις: 1. οι συμπληρωματικές εργασίες να μη διαχωρίζονται από την κύρια σύμβαση 
τεχνικά ή οικονομικά χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή 
όταν αυτές μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για 
την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση και 2. Το συνολικό ποσό της 
συμπληρωματικής σύμβασης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής 
σύμβασης προ αναθεώρησης και Φ.Π.Α. Προκειμένου να υπογραφεί η συμπληρωματική 
σύμβαση, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. 

4. Η 2η συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 500.808,94 € (για εργασίες με ΓΕ & 
ΟΕ 18%), 45.072,81 € για απρόβλεπτα, 1.000,00 € για αναθεώρηση, 190.000,00 € για 
απολογιστικά, 23.662,98 € για ΓΕ & ΟΕ 18% απολογιστικών και 182.530,74 € για ΦΠΑ και 
συνολικά στο ποσό των 943.075,47 €, δηλαδή σε ποσοστό για εργασίες με απρόβλεπτα 
545.881,75 / 5.768.067,29 = 9,46 % < 50%. ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1ης  + 2ης συμπληρωματικής σύμβασης 
= 39,89% + 9,46% = 49,36%< 50%. 

5. Η ανάδοχος υπέγραψε το σχέδιο του 3ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης, της 1ης και της 2ης 
συμπληρωματικής σύμβασης χωρίς επιφύλαξη. 

6. Ο 3ος Α.Π.Ε. ανέρχεται   σε  συνολική   δαπάνη 11.932.129,97 € εκ των οποίων: α).  
7.705.140,42 € η συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης  με ποσό 5.767.778,73 € για  
εργασίες (με  Γ.Ε. & Ο.Ε), απρόβλεπτες  δαπάνες  288,56 € , απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε.)  
381.200,68 €, αναθεώρηση 64.554,95 €, και 1.491.317,50 €  Φ.Π.Α., ήτοι σε ισοζύγιο με την 
αρχική σύμβαση, β).  3.283.914,08 € η συνολική δαπάνη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης 
με ποσό 2.299.272,87 € για  εργασίες (με  Γ.Ε. & Ο.Ε), απρόβλεπτες  δαπάνες  1.682,34 €, 
αναθεώρηση 10.000,00 €, απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε.)  337.362,60 € και 635.596,27 € Φ.Π.Α. 
και γ). 943.075,47 € η συνολική δαπάνη της προτεινόμενης 2ης συμπληρωματικής σύμβασης με 
ποσό 500.808,94 € για  εργασίες (με  Γ.Ε. & Ο.Ε), απρόβλεπτες  δαπάνες  45.072,81 €, 
αναθεώρηση 1.000,00 €, απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε.)  213.662,98 € και 182.530,74 € Φ.Π.Α. 

7. Προκειμένου να υπογραφεί η προτεινόμενη 2η συμπληρωματική σύμβαση του έργου και κατ’ 
εφαρμογή των παρ. 1α του άρθρου 156 και παρ. 1γ του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,  το 
Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής με το πρακτικό του 6ου θέματος 
της 19ης Συνεδρίας του στις 5-12-2019, διατύπωσε θετική γνώμη για το θέμα. 

8. Ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη της  Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής  για 
τη σύναψη της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου όπως αυτή περιλαμβάνεται στον 3ο 
Α.Π.Ε. (έγγραφο Δ/νσης έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας με αριθ. πρωτ. 822765/12-12-
2019) και εκκρεμεί η έκδοσή της. 
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Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
Την έγκριση της σύναψης της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών όπως περιλαμβάνεται 
στον 3ο Α.Π.Ε. του έργου  «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», Εργολαβία ΑΠ 94, συνολικής δαπάνης 943.075,47 € (εκ 
των οποίων ποσό 500.808,94 € για  εργασίες (με  Γ.Ε. & Ο.Ε), απρόβλεπτες  δαπάνες  45.072,81 €, 
αναθεώρηση 1.000,00 €, απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε.)  213.662,98 € και 182.530,74 € Φ.Π.Α. και με 
συνολική υπέρβαση μαζί με την 1η συμπληρωματική σύμβαση από την αρχική σύμβαση ποσοστού 
49,36% (1η συμπληρωματική σύμβαση με υπέρβαση 39,89% και 2η συμπληρωματική σύμβαση με 
υπέρβαση 9,46%). 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
Την έγκριση της σύναψης της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών όπως περιλαμβάνεται 
στον 3ο Α.Π.Ε. του έργου  «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», Εργολαβία ΑΠ 94, συνολικής δαπάνης 943.075,47 € (εκ 
των οποίων ποσό 500.808,94 € για  εργασίες (με  Γ.Ε. & Ο.Ε), απρόβλεπτες  δαπάνες  45.072,81 €, 
αναθεώρηση 1.000,00 €, απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε.)  213.662,98 € και 182.530,74 € Φ.Π.Α. και με 
συνολική υπέρβαση μαζί με την 1η συμπληρωματική σύμβαση από την αρχική σύμβαση ποσοστού 
49,36% (1η συμπληρωματική σύμβαση με υπέρβαση 39,89% και 2η συμπληρωματική σύμβαση με 
υπέρβαση 9,46%). 
 
 

➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Καραμάνος Χρήστος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος  
Αγγέλης Σπυρίδων 
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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