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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 3η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 142/2020 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-01-2020, 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. 39947 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 16-01-2020. 
 

Θέμα 48ο 
Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης – Σύμβαση 
Ήσσονος Σημασίας του έργου: « Αποκατάσταση βλαβών & επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο 
οδικό δίκτυο πρώην Δ.Ε.Σ.Ε.», συμβατικής δαπάνης 995.277,05 ευρώ με το Φ.Π.Α.,αναδόχου 
ΟΔΟΣ ΑΤΕ. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Κατριβάνος Γεώργιος 

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

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
 

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. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στον κ. Καρυώτη ο οποίος ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α/07-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/EK» ( ΦΕΚ Α΄85/ 11-4-2012). 
3. Της υπ.αρ. 37419 / 13479 / 08 -5 -2018 Απόφασης του Συντονιστή  της  Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης  Αττικής, με  την οποία  εγκρίθηκε  η  υπ΄αρ. 121/2018 Απόφαση  του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661Β΄/ 11-5-2018), περί  τροποποίησης –
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

4. Του Ν.4412 /2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Του  Ν.4146/2013 « Διαμόρφωση  φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για  τις στρατηγικές και 
ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013). 

6. Toυ Ν. 4250 / 2014 (Α΄ 74)“ Διοικητικές Απλουστεύσεις – Kαταργήσεις, Συγχωνεύσεις  Νομικών 
Προσώπων  και  Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –Τροποποιήσεις Διατάξεων του 
Π.Δ.318/1992 (A’161) και λοιπές ρυθμίσεις¨,  

7. Του Ν.4278 / 2014 ( Α΄157) “ Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις΅ και  του Ν.4281/ 2014 ( 
A’160) “Mέτρα στήριξης και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας, οργανωτικά  θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών  και  άλλες  διατάξεις.΅ 

8. Του Π.Δ.7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων, μελετών και  υπηρεσιών του  Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

9. Της  Εγκυκλίου 6 / 2013 του Υπουργείου Εσωτερικών « Παρέχονται  οδηγίες  για  την  
εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7 / 2013 σε  θέματα  έργων του Ν.3669 / 2008,  μελετών  και  
υπηρεσιών του Ν.3316 /2005  αρμοδιότητας Περιφερειών». 

10.Των κατά καιρούς εγκυκλίων  
 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου. 
2. Την  με αρ.πρωτ. 85194 /31-7-2017  Απόφαση  του Υπουργού  Ανάπτυξης και  

Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: 64ΕΞ465ΧΙ8 - ΗΒ5) με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 
του έργου  από  τις πιστώσεις της  ΣΑΕΠ 585 του Προγράμματος Δημοσίων  Επενδύσεων 
(Π.Δ.Ε.) Περιφέρειας Αττικής  με κωδικό έργου 2017ΕΠ58500017 και  εγκεκριμένο  
προϋπολογισμό  3.000.000,00€. 

3. Την απόφαση  2769/2017 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας  Αττικής με  την 
οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη της μελέτης του έργου και η δημοπράτηση του ανωτέρω έργου.      

4. Την υπ΄αρ. 348 / 2018  Απόφαση   της  Οικονομικής  Επιτροπής  Περιφέρειας  Αττικής  με 
την οποία εγκρίθηκε  το  Πρακτικό ελέγχου  και  αποδοχής των  δικαιολογητικών και  
πιστοποιητικών του μειοδότη  του  διαγωνισμού και  κατακυρώθηκε οριστικά το  
αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στην  εταιρεία « ΟΔΟΣ ΑΤΕ »  με  συνολική  
δαπάνη έργου  995,277,05€  με Φ.Π.Α., εκ  των οποίων 563.727,26 € για 
εργασίες,101.470,91€ για ΓΕ & ΟΕ 18%, 99.779,73€ για απρόβλεπτα, 33.178,96€ για  
απολογιστικές  εργασίες,  4.485,92 € για αναθεώρηση και 192.277,05 € για ΦΠΑ 24%. 

5. Το  συμφωνητικό  του  έργου  το οποίο  υπεγράφη  στις  11-7-2018, συνολικού  ποσού 
995.277,05€   με  Φ.Π.Α.. 

6.  Την με αρ.πρωτ. 11363/15-11-2018  απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης  Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής  με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας. 

7.  Την  υπ΄αρ. 3198/2019  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε 
παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του παρόντος έργου κατά πέντε 
μήνες δηλ.μέχρι τις 10-6-2020. 
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8. Την  με Α.Π.810586 / 9-12-2019  εισήγηση μας  προς το Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για  την έκδοση 
γνωμοδότησης για τη διαχείριση των επί  έλασσον δαπανών στο 2ο ΑΠΕ και  την σύναψη 
1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου-ΣΥΜΒΑΣΗ  ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ με  αύξηση 
αντικειμένου κατά 14,65%.                                                  

9. Το με  Α.Π. 819085/18-12-2019 έγγραφο με το οποίο μας διαβιβάστηκε η γνωμοδότηση του 
ΤΣΔΕΠΑ της 20ης Συνεδρίας που έγινε στις  18-12-2019 (ΘΕΜΑ 16ο) με την οποία εκφράζει 
ομόφωνα: 

   
 «την σύμφωνη  γνώμη  του  για  την  διαχείριση  των επί   έλασσον δαπανών του  2ου ΑΠΕ του  
έργου: «Αποκατάσταση  βλαβών & επεμβάσεις  τοπικού  χαρακτήρα στο οδικό δίκτυο πρώην  
Δ.Ε.Σ.Ε.»,  
την θετική  του γνώμη  για  την σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. στο  έργο «Αποκατάσταση  βλαβών & 
επεμβάσεις  τοπικού  χαρακτήρα στο οδικό δίκτυο πρώην Δ.Ε.Σ.Ε.», με τη συνολική δαπάνη του 
έργου να ανέρχεται στο ολικό ποσό των 1.141.036,98€ εκ των οποίων995.277,0€ της αρχικής 
σύμβασης σε  ισοζύγιο  με αυτή  και 145.759,93€  της  Σ.Σ.Ε., με  υπέρβαση 14,65%.» 
       
Ε Π Ε Ι Δ Η 
   Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει : 

• Τρείς νέες τιμές και συγκεκριμένα τις γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – 
ημιβραχώδες (ΝΤ1), τις γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς τη χρήση 
εκρηκτικών (ΝΤ2) και τη καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών (ΝΤ3) οι οποίες κρίνονται 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του αντικειμένου. 

• αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών σύμφωνα με τις  ανάγκες που 
προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης  των εργασιών, τις υποβληθείσες επιμετρήσεις 
και τις προμετρήσεις των υπολοιπόμενων εργασιών και συγκεκριμένα: 
ΟΜΑΔΑ 1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ :  Αντιστοιχεί σε δαπάνη 550.167,43€  και 
παρουσιάζει αύξηση κατά 31.549,66 € από την αντίστοιχη εγκεκριμένη δαπάνη από 
τον 1ο Α.Π.Ε. Έγινε ανακατανομή των ποσοτήτων της ομάδας σύμφωνα με τις 
αναλυτικές επιμετρήσεις των ποσοτήτων του έργου και σύμφωνα με νέες προμετρήσεις 
από νέες ανάγκες κατασκευής και εντολές προς εκτέλεση. Η ομάδα επίσης 
περιλαμβάνει τις τρεις νέες εργασίες του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε η δαπάνη των οποίων 
καλύπτεται αποκλειστικά απο το κονδύλιο των απροβλέπτων. Η συνολική αύξηση της 
ομάδας καλύπτεται  από το ποσό των απροβλέπτων του έργου καθώς και με χρήση 
των επί έλαττον ποσότητων της 2ης Ομάδας (ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ – 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ). 
ΟΜΑΔΑ 2. ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ – ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ :  
Παρουσιάζει μείωση κατά 24.372,99€ απο την εγκεκριμένη δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε το 
οποίο αντιστοιχεί σε 19,90% ποσοστιαία μείωση. Έγινε ανακατανομή των ποσοτήτων 
σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις για τις ανάγκες του έργου. 

• να συμπεριλάβει την 1η Σ.Σ.Ε. «ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» σύμφωνα με την 
εγκύκλιο 8 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και το άρθρο 156 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία κρίνεται απολύτως απαραίτητη καθώς περιλαμβάνει ποσότητες 
επούλωσης τοπικών φθορών με χρήση θερμού ασφαλτοσκυροδέματος, αντιολισθηρής 
ασφαλτικής στρώσης και ισοπεδωτικής στρώσης οι οποίες δεν μπορούσαν να 
προβλεφθούν στην αρχική μελέτη του έργου και το ποσό των απροβλέπτων δεν 
επαρκεί,  Οι συγκεκριμένες εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να 
διαχωριστούν από τη κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα 
για την αναθέτουσα αρχή. 

 
 
 
Κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη του παρόντος 2ου Α.Π.Ε – 1η Σ.Σ.Ε ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ καθώς δεν  μεταβάλλεται  η συνολική φύση της σύμβασης. Το έργο ανήκει στην 
κατηγορία των έργων συντήρησης και καθότι μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα από 
την φάση της  δημοπράτησης του έργου  μέχρι την φάση κατασκευής του έργου, η 
κατάσταση του οδικού δικτύου προς συντήρηση επιδεινώνεται καθημερινώς,  με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για τοπικές επεμβάσεις στη συντήρηση του 
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οδοστρώματος (ποσότητες επούλωσης τοπικών φθορών, αντιολισθηρού τάπητα και 
ισοπεδωτικής στρώσης). Επίσης, παρότι η Υπηρεσία έχει εγκαίρως δημοπρατήσει την 
διάδοχη εργολαβία (6-6-2019), λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στην ανάδειξη του 
αναδόχου δεν αναμένεται να συμβασιοποιηθεί νωρίτερα από το καλοκαίρι του 2020. 
Οι παρουσιαζόμενες αυξήσεις καλύπτονται από τη χρήση του κονδυλίου των 
απροβλέπτων, τη χρήση της επί έλαττον δαπάνης της Β΄ ομάδας και από την αύξηση του 
οικονομικού αντικειμένου κατά 14,73% της αξίας της αρχικής σύμβασης με την προς 
έγκριση 1η Σ.Σ.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ, προ αναθεώρησης και Φ.Π.Α.            
      

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης με σύνταξη της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου και έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του συνοδεύοντος αυτόν 1ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση βλαβών & επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο οδικό 
δίκτυο  πρώην Δ.Ε.Σ.Ε.», συνολικής δαπάνης 1.141.036,98€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, στο οποίο 
περιλαμβάνεται το  ποσό των 867.140,96€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 15.645,14€ για απρόβλεπτα, 
33.178,96€ για απολογιστικά, 4.485,92€ για αναθεώρηση και 220.845,87€ για ΦΠΑ και είναι σε 
αύξηση 14,65% σε σχέση με την αρχική σύμβαση, συνολικής δαπάνης 145.759,93€  εκ των 
οποίων ποσό για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 102.215,94€ , απρόβλεπτα 15.592,26€ , απολογιστικά 
0,00€ , και για ΦΠΑ 24% ποσό  28.211,60€ .  
   
 

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

 
την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης με σύνταξη της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου και έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του συνοδεύοντος αυτόν 1ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση βλαβών & επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο οδικό 
δίκτυο  πρώην Δ.Ε.Σ.Ε.», συνολικής δαπάνης 1.141.036,98€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, στο οποίο 
περιλαμβάνεται το  ποσό των 867.140,96€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 15.645,14€ για απρόβλεπτα, 
33.178,96€ για απολογιστικά, 4.485,92€ για αναθεώρηση και 220.845,87€ για ΦΠΑ και είναι σε 
αύξηση 14,65% σε σχέση με την αρχική σύμβαση, συνολικής δαπάνης 145.759,93€  εκ των 
οποίων ποσό για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 102.215,94€ , απρόβλεπτα 15.592,26€ , απολογιστικά 
0,00€ , και για ΦΠΑ 24% ποσό  28.211,60€ .  
 

 
 

➢ Τα τακτικα μέλη της Οικονομικής επιτροπής κκ Καραμάνος Χρήστος, Μπαλάφας Γεώργιος 
και   Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνουν λευκό. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
  

 

ΑΔΑ: ΨΠΤΣ7Λ7-ΩΟ9


		2020-01-30T11:56:37+0200
	Athens




