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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 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 35/2020 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-01-2020, ημέρα Τετάρτη 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. 6821 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα 
στα μέλη της, στις 03-01-2020. 

 
Θέμα 30ο 

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και σύναψη της 1ης ΣΣΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ», της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.» 
 
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 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Βλάχου Γεωργία 

 Μελάς Σταύρος 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αδαμόπουλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 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. 
 
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. Καλογερόπουλο ο οποίος  ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του Ν. 2218/94, του Ν. 2240/94 και του Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010), «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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 Του Ν. 4412/2016 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων. 

 Την με αριθμό 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της 
τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

 Των άρθρων 8 και 176 του Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας 
Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και 
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. 
πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γεν. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Η μελέτη του έργου του θέματος εγκρίθηκε με τις με αριθμό 180/2017 (Α.Δ.Α.: ΨΚΦ8ΩΡΦ-2Λ1) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζωγράφου. 

2. Στις 06/12/2017 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση για το έργο, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής 
και του Δήμου Ζωγράφου, για την κατασκευή του έργου του θέματος  

3. Με την με αριθμό 79201 – 13/04/2017 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Αττικής, εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου του θέματος 

4. Με την υπ’ αριθμ. 1301/15-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΥ127Λ7-Γ2Ζ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν: 1) To Σχέδιo Διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης 2) Η 
διενέργεια του διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 3) Η δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και 
4) Το σχέδιο Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Αττικής για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»  
προϋπολογισμού 2.380.000,00 € (με  ΦΠΑ) 

5. Με την με αριθμό 1768/26-06-2018 (ΑΔΑ: ΩΝ947Λ7-ΘΨ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ».    

6. Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη στις 05/07/2018 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Αττικής. 

7. Με την με αριθμό 2092/2018 (ΑΔΑ: 62ΩΘ7Λ7-ΘΛ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

8. Με την με αριθμό 2571/2018 (ΑΔΑ: 6ΦΤΠ7Λ7-0ΧΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού, κατακυρώθηκε η 
σύμβαση «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» στον οικονομικό φορέα «ΕΔΡΑΙΟΣ 
Α.Τ.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 68,38%, που αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη του έργου 
606.958,60 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 752.628,66 € (με Φ.Π.Α.) και αναλύεται σε: Σύνολο Δαπάνης 
Εργασιών κατά την προσφορά 443.724,11 €, Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 79.870,34 €, Απρόβλεπτα (15%) 
78.539,17 €, Απολογιστικά 3.794,40 €, Αναθεώρηση 1.030,58 € και Φ.Π.Α. (24%) 145.670,06 € και 
εξουσιοδοτήθηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, για τη συνέχιση της 
διαδικασίας, μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης. 

9. Με την με αριθμό 635/2018 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δόθηκε σύμφωνη 
γνώμη για τη συνέχιση της διαδικασίας υπογραφής εργολαβικής σύμβασης.  

10. Στις 11/01/2019 (ΑΔΑ: ΩΤΠΙ7Λ7-ΞΝΗ) υπεγράφη η Σύμβαση Κατασκευής του Έργου 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 11/09/2019. 

11. Με την υπ’ αριθμ. 395962/18-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΦ8Λ7-ΙΟΠ) απόφαση ΔΤΕΠΑ εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ 
και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος. 

12. Με την υπ’ αριθμ 2020/05-08-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση 
του έργου του θέματος γα τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι την 11-01-2020. 

13. Με το υπ’ αριθμ 697342/14-11-2019 πρακτικό, το ΤΣΔΕΠΑ εισηγήθηκε θετικά για τη σύναψη της 1ης 
ΣΣΕ του έργου του θέματος. 

14. Με την υπ’ αριθμ 3147/17-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση 
του έργου του θέματος γα τρεις (3) μήνες και είκοσι (20) μέρες ήτοι μέχρι την 30-04-2020. 

 
 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αντικείμενο της παρούσης Εργολαβίας είναι κυρίως εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής 
της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας του οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ζωγράφου. Οι 
δρόμοι επέμβασης ανήκουν τόσο στο βασικό όσο και στο Δημοτικό δίκτυο. 
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Οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την ανακατασκευή του υφιστάμενου ασφαλτικού τάπητα 
των οδών είναι  φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και στη συνέχεια νέα ασφαλτόστρωση. 
Το έργο θα γίνει σε φάσεις εργασιών που συμπεριλαμβάνουν και την αποκατάσταση της οριζόντιας 
σήμανσης (διαγράμμιση) στα οδοστρώματα που θα συντηρηθούν. Επίσης θα γίνει τροποποίηση της 
στάθμης των στομίων των φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής όπου αυτά παρατηρείται να είναι 
βυθισμένα είτε υπερυψωμένα, σε σχέση με την τελική επιφάνεια του οδοστρώματος, στα οδοστρώματα 
που θα συντηρηθούν. 
 
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ  
  Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών 
εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών, τις 
προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών και την 1η  συμπληρωματική σύμβαση εργασιών (1η 
Σ.Σ.Ε.). Επίσης, με τον 2ο ΑΠΕ : 

 Δεν μεταφέρεται ποσό των επί έλαττον δαπανών σε άλλη ομάδα καλύπτονται έτσι οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 156 του Ν 4412/2016 σχετικά με τη διαχείριση των επί έλαττον δαπανών. Επίσης η 
δαπάνη των  νέων εργασιών καλύπτεται από απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών του έργου. 

 Σημειώνεται δε ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η 
όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική 
σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται μία 
ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου (άρθρο 
156 παρ. 3 αα, ββ, γγ, δδ Ν.4412/16). 

                  
Γ1 - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Αναλυτικά ανά ομάδα συμβατικών εργασιών (δεν λαμβάνονται υπόψη οι νέες εργασίες) προκύπτουν οι 
ακόλουθες μεταβολές σε σχέση με την σύμβαση : 
 
ΟΜΑΔΑ Α : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
   Η ομάδα δεν παρουσιάζει μεταβολές σε σχέση με τη σύμβαση και σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ και 
ανερχεται σε ποσό 392.598,56 €  (χωρίς με Γ.Ε. & Ο.Ε) και 463.266,30 € (με Γ.Ε. & Ο.Ε.).  
 
ΟΜΑΔΑ Β : ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ 
Η ομάδα δεν παρουσιάζει μεταβολές σε σχέση με τη σύμβαση και σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ και 
ανερχεται σε ποσό 51.125,55 € (χωρίς με Γ.Ε. & Ο.Ε) και 60.328,15 € (με Γ.Ε. & Ο.Ε.).  
  
ΟΜΑΔΑ Γ : ΝΕΑ ΤΙΜΗ  
Η συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνει  την Νέα τιμή  προσαύξησης της υπάρχουσας τιμής απόξεσης 
ασφαλτικού οδοστρώματος και δεν έχει καμία αυξομείωση ποσότητας. 
Η δαπάνη των νέων εργασιών της  Ομάδας Γ ανέρχεται στο ποσό των 66.534,80 € (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.) 
και 78.511,06 € (με Γ.Ε. & Ο.Ε.) 
Το σύνολο των ανωτέρω ήτοι 78.511,06 € καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών και 
δε χρησιμοποιεί ποσά από έλαττον δαπάνες άλλων ομάδων.  
 
Δ.  ΔΑΠΑΝΕΣ 
  
Η δαπάνη των εργασιών του 2ου ΑΠΕ όπως φαίνεται και στον παρακάτω  πίνακα είναι 510.258,91€ 
(χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.) δηλαδή δεν παρουσιάζει αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης εργασιών του 1ου ΑΠΕ.    
 

 ΑΡΧΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος Α.Π.Ε. 2ος Α.Π.Ε. 

ΟΜΑΔΑ Α ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 392.598,56 392.598,56 392.598,56 

ΟΜΑΔΑ Β ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 51.125,55 51.125,55 51.125,55 

ΟΜΑΔΑ Γ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ   66.534,80 66.534,80 

Σύνολο εργασιών 443.724,11 510.258,91 510.258,91 

Γ.Ε. & Ο.Ε.18% 79.870,34 91.846,60 91.846,60 

Σύνολο  523.594,45 602.105,51 602.105,51 

Απρόβλεπτα 78.539,17 28,11 28,11 

Σύνολο  602.133,62 602.133,62 602.133,62 

Απολογιστικά 3.794,40 3.794,40 3.794,40 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 1.030,58 3.794,40 1.030,58 

Άθροισμα 606.958,60 606.958,60 606.958,60 
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ΦΠΑ 24% 145.670,06 145.670,06 145.670,06 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 752.628,66 752.628,66 752.628,66 

 
 
 
Ε. 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
 
Έχοντας υπόψη: 

 Του Ν. 4412/2016 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα Άρθρα 132 «Τροποποίηση συμβάσεων 
κατά την διάρκεια τους», 154 «Απολογιστικές εργασίες» και 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων 
συμβάσεων, αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες» και το Άρθρο 16 της οικείας ΕΣΥ «Απολογιστικές 
εργασίες». 

 Την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) με θέμα: Τροποποίηση των 
συμβάσεων κατά την διάρκειά τους.  

 Τον Ν. 4042/2012 “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – 
Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής”, ΦΕΚ 24/Α/13.2.12. 

 Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)”, ΦΕΚ 1312 / Β / 24.08.2010. 

 Την ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016 "Οργάνωση και Λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α'24), όπως ισχύει", ΦΕΚ 
2992/Β/19.09.2016. 

 Το έντυπο «Στοιχεία για την Διαχείριση των Αποβλήτων – ΣΔΑ» που υπέβαλλε ο Ανάδοχος με βάση το 
πρότυπο έντυπο του ΕΟΑΝ (Υποχρέωση που απορρέει από την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010). 

 Την έγκριση του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών 
και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ΜΕ ΤΊΤΛΟ «ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε» (ΑΔΑ: ΒΟΧ446Ψ8ΟΖ-ΞΗΟ) από τον ΕΟΑΝ. 

 Την με Αρ.Πρωτ. 51678/2825/Φ12/2017/7-7-2017 Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς μη επικινδύνων 
στερεών αποβλήτων της εταιρείας ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ 

 Την Απόφαση με Αρ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1746/Β/19-5-2017) «Κανονισμός Περιγραφικών 
Τιμολογίων Εργασιών για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων». 

 Την εγκύκλιο 11/19-6-2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με Α.Π. ΔΝΣγ/οικ 44038/ΦΝ466 
(ΑΔΑ: 7ΚΗΣ465ΧΘΞ-ΓΓΩ) με θέμα «Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για 
δημόσιες συμβάσεις έργων.» 

 Την υπ’ αρθμ. 104589/11-4-2019 Ειδική Εντολή Απολογιστικών ή οποία εκδόθηκε από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής  μετά την Υποβολή ΣΔΑ από την Ανάδοχο Εταιρεία. 

 
Η 1η ΣΣΕ συντάχθηκε: 

 Για να συμπεριλάβει συμπληρωματικές ποσότητες του άρθρου «Προσαύξησης της υπάρχουσας 
τιμής απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος» που προέκυψαν από αυξημένες ανάγκες για 
συντήρηση και είχε αρχικά συμπεριληφθεί σαν Νέα Τιμή στον εγκεκριμένο 1Ο ΑΠΕ του έργου. 
Εργασία που  κρίθηκε απαραίτητο να επεκταθεί σ΄ όλες της επιφάνειες, που θα γίνει συντήρηση 
του ασφαλτικού τους οδοστρώματος,  προκειμένου να απομακρυνθούν σαθρές στρώσεις 
ασφαλτομίγματος και να εξασφαλιστεί η στερεότητα του παλαιού οδοστρώματος και ασφαλτικής 
στρώσης κυκλοφορίας οδού.  

 Σύμφωνα με την εκδοθείσα Ειδική Εντολή Απολογιστικών και με δεδομένο ότι το υπάρχων 

στην μελέτη κονδύλι απολογιστικών εργασιών δεν κάλυπτε το προβλεπόμενο ποσό της 
υποβληθείσας ΣΔΑ η οποία αναλύει το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των 
αποβλήτων (Α.Ε.Κ.Κ.), και επειδή η δαπάνη αυτή δεν  περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του 
τιμολογίου. Υπενθυμίζεται ότι τα μη επικίνδυνα αυτά απόβλητα που έχουν παραχθεί ή αναμένεται 
να παραχθούν κατά την κατασκευή του έργου είναι κατά κύριο λόγο προϊόντα φρεζαρίσματος 
ασφαλτοτάπητα και ως εκ τούτου σύμφωνα και με όλα τα παραπάνω πρέπει να συμπεριληφθούν 
στην παρούσα εργολαβία ως απολογιστικές εργασίες. 

  Η 1η Σ.Σ.Ε. πληροί αθροιστικά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και η συνολική 
της δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.739,08 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ήτοι ποσοστό 
60.739,08 € / 752.628,66 € = 8,07% % και ακολουθεί του περιορισμούς που τίθενται στην παρ. 2 του 

άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 
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Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «Ήσσονος σημασίας» σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι η αξίας της είναι : 

α)  Κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 4412/2016 
β)  Η αξία της τροποποίησης της Σύμβασης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15,00% της αξίας της  
     αρχικής Σύμβασης (8,07%). 
γ)  Η τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση του έργου. 

 
Ζ. ΔΑΠΑΝΕΣ 

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2ου ΑΠΕ όπως φαίνεται και στον παρακάτω  πίνακα είναι  
654.911,15 €  (περιλαμβάνεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% απρόβλεπτες δαπάνες και απολογιστικές εργασίες) εκ 
των οποίων το ποσό των 48.983,13 € περιλαμβάνεται στην 1η ΣΣΕ και αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης 
8,08% της εγκεκριμένης δαπάνης εργασιών της αρχικής Σύμβασης.   
 
 

ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΓΚΕΚ/ΝΗ 

με 1ο ΑΠΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΜΕ ΤΟΝ 

ΠΑΡΟΝΤΑ 2ο 

ΑΠΕ

1Η ΣΥΜΠΛ. 

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

2ου ΑΠΕ & 

1ης Σ.Σ.

ΟΜΑΔΑ Α ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 392.598,56 392.598,56 392.598,56 392.598,56

ΟΜΑΔΑ Β ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 51.125,55 51.125,55 51.125,55 51.125,55

ΟΜΑΔΑ Γ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 66.534,80 66.534,80 15.841,62 82.376,42

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 443.724,11 510.258,91 510.258,91 15.841,62 526.100,53

Γ.Ε & Ο.Ε 18% 79.870,34 91.846,60 91.846,60 2.851,49 94.698,09

523.594,45 602.105,51 602.105,51 18.693,11 620.798,62

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 78.539,17 28,11 28,11 2.803,97 2.832,08

602.133,62 602.133,62 602.133,62 21.497,08 623.630,70

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 3.794,40 3.794,40 3.794,40 27.486,05 31.280,45

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 605.928,02 605.928,02 605.928,02 48.983,13 654.911,15

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 1.030,58 1.030,58 1.030,58 1.030,58

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 606.958,60 606.958,60 606.958,60 48.983,13 655.941,73

Η Σ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 8,07% ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΦΠΑ 24% 145.670,06 145.670,06 145.670,06 11.755,95 157.426,01

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 752.628,66 752.628,66 752.628,66 60.739,08 813.367,74

`

 
 
 
Και επειδή : 
1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων» του Ν. 4412/2016 και η λοιπή νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων όπως 
ισχύουν μέχρι σήμερα. 

2. Δεν μεταφέρεται ποσό των επί έλαττον δαπανών σε άλλη ομάδα  και η δαπάνη των  νέων εργασιών 
καλύπτεται από απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών του έργου. 

3. Η δαπάνη των εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε. (με τα απολογιστικά) ανέρχεται στο ποσό των 48.983,13 €, 
σε ποσοστό (8,07 %) των συμβατικών δαπανών.  

4. Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσόν των 813.367,74 € (με ΦΠΑ), εκ 
των οποίων 623.630,70 € για εργασίες, (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% και δαπάνη απροβλέπτων), 
απολογιστική δαπάνη 31.280,45 €, δαπάνη αναθεώρησης 1.030,58 € και 157.426,01 € για Φ.Π.Α. και 
παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου κατά 60.739,08 € ή ποσοστό 8,07%  

 
 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και τη σύναψη της 1ης ΣΣΕ συνολικής δαπάνης 813.367,74 € (με το Φ.Π.Α.) 
για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σχετικό 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και τη σύναψη της 1ης ΣΣΕ συνολικής δαπάνης 813.367,74 € (με το Φ.Π.Α.)  

 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγοριος καταψηφίζει την 
ανωτέρω απόφαση. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος  
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