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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 5η 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 213/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 28-01-2020, 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. 61431 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 23-01-2020. 

 
Θέμα 47ο  

«Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ» προϋπολογισμού δημοπράτησης 922.560,00€ (με 
ΦΠΑ).» 
 
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 

 Κατσικάρης Δημήτριος  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Βλάχου Γεωργία 

 Μελάς Σταύρος 

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη ο οποίος ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

ΑΔΑ: ΩΣΤ17Λ7-4ΥΚ



 2 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
Α.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
Την υπ΄ άρ. 3366/2017 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής  με την οποία 
εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας  
Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου είναι 922.560,00 € ( με ΦΠΑ) 
Η δημοπρασία έγινε στις 31/05/2018 και μειοδότης ανεδείχθη η Τεχνική Εταιρεία VALION Α.Τ.Ε  με 
μέση τεκμαρτή έκπτωση 63,60%. 
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 266/2018 απόφαση  της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρεια Αττικής. 
Η χρηματοδότηση του έργου είναι εξ ολοκλήρου από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 
9775.05.036) 
Την 28/12/18  υπεγράφη το εργολαβικό συμφωνητικό για Ποσό 362.580,30 € ( με ΦΠΑ)  
Την συμβατική προθεσμία  εκτέλεσης του έργου είναι δέκα μήνες (10) από την υπογραφή της 
σύμβασης . 
Το με αρ. πρωτ. 777998/28.11.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με 
το οποίο έχει προβλεφθεί για το έργο «ΚατασκευΗ ΔΙΚΤΥΟΥ                                                                                                                                           
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ»  η αύξηση του 
προϋπολογισμού του κατά 52.242,40€ (δηλαδή ο τελικός προϋπολογισμός του έργου 
διαμορφώνεται στα 414.822,70€). 
Τη θετική γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για τη 
σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. και την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚατασκευΗ ΔΙΚΤΥΟΥ                                                                                                                                           
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ» (20η συνεδρία 
της 18.12.2019 – ΘΕΜΑ 4ο ) 
 
Β.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Ο 1ος   Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει : 
Τις Αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών  σύμφωνα με τις επιμετρήσεις αλλά και τις του 
έργου όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι αυξομειώσεις αυτές 
ακολουθούν τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Αναλυτικότερα στις κύριες κατηγορίες των 
συμβατικών εργασιών έχουμε τις κάτωθι αυξομειώσεις σε καθαρή αξία εργασιών μετά την 
εφαρμογή του ποσοστού της έκπτωσης, χωρίς το ποσοστό  για ΓΕ & ΟΕ (18%). 
 
 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ 
- Α΄ Ομάδα: Χωματουργικά 
  Η δαπάνη των εργασιών της ομάδας ανέρχεται σε 98.175,79€ και παρουσιάζει αύξηση από την 
συμβατική προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά 16.145,12€ (προ ΓΕ & ΟΕ αλλά με την εφαρμογή της 
έκπτωσης 63,60%) Η αύξηση αυτή οφείλεται: α) Λόγω του ποσοστού του βράχου που αυξήθηκε 
σε κάποια σημεία πάνω από 30% που είχε η μελέτη, β) στις επιχώσεις ορυγμάτων των υπογείων 
δικτύων γ) στην προσαύξηση εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων υπό στενότητα χώρου, δ) 
στην προσαύξηση εκσκαφών για την αντιμετώπιση των ΟΚΩ, μετατόπιση σταθμού.   
 
Β΄ Ομάδα: Κατασκευές από Σκυρόδεμα 
Η δαπάνη των εργασιών της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των  64.700,63 € και παρουσιάζει 
αύξηση από την συμβατική προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά 10.770,40 € ( προ ΓΕ & ΟΕ αλλά με 
την εφαρμογή της έκπτωσης 63,60%). Η αύξηση αυτή οφείλεται: στην ενίσχυση των εδράσεων στις 
παρειές των σωλήνων λόγω μορφολογίας του εδάφους  και των καταπτώσεων.  
 
Γ΄ Ομάδα: Σωληνώσεις Δίκτυα Μεταλλικά Στοιχεία 
Η δαπάνη των εργασιών της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 49.658,38€ και παρουσιάζει 
αύξηση από την συμβατική προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά 808,85 € ( προ ΓΕ & ΟΕ αλλά με την 
εφαρμογή της έκπτωσης 63,30%). Η αύξηση αυτή οφείλεται σε αύξηση του μήκους των 
τσιμεντοσωλήνων D800, λόγω του ότι έπρεπε να διαμορφωθούν ανάλογα με τις υδροσυλλογές της 
οδού. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΛΑΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  
Για την χρήση των επί  έλασσον δαπανών στην παρούσα εργολαβία συντρέχουν σωρευτικά οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16. Επί πλέον ποσά δεν υπερβαίνουν το 20% της 
συμβατικής δαπάνης των ομάδων εργασιών, ούτε (τα επί έλασσον ποσά των ομάδων) το 10% του 
ποσού της αρχικής σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α. – αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες). 
Νέες Εργασίες που προέκυψαν από τις απαιτήσεις της κατασκευής κατά την διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου και δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την 
αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν τροποποιούν το «Βασικό σχέδιο» του έργου και τα 
βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής. Αναλυτικότερα προέκυψαν οι κάτωθι κατηγορίες νέων 
τιμών με τα αντίστοιχα συνολικά ποσά εργασιών χωρίς την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης 
63,60% και του ποσοστού για ΓΕ & ΟΕ 18%. 
Οι νέες αυτές τιμές χρησιμοποιούνται  στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση  
Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συντάχθηκε προκειμένου να καθορισθούν  η τιμές  μονάδας οι οποίες  
προέκυψαν μετά την έναρξη των εργασιών και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια και έντεχνη 
εκτέλεση του έργου. 
1. Αναλαμπών φανός επισήμανσης κινδύνου (ΗΛΜ 108)  Ν.Τ.-1 .:  1,00 € / τεμ 
2. Άντληση υδάτων (ομβρίων και υπογείων) δι’ αντλίας    Ν.Τ.-2.:   10,50 € / h 
3. Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης (ΟΙΚ 6541)    Ν.Τ.-3 :   8,20 € / μήνα 
4. Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες (ΝΟΔΟ 2922)  
Ν.Τ.-4 :  115,00 € / τεμ  
5. Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών (ΥΔΡ 
6301)     Ν.Τ.-5:   20,60 € / μήνα  
6. Κινητά μεταλλικά στηθαία ασφαλείας κατά ΕΛΟΤ 1317-2 τοποθετούμενα κατά την εκτέλεση των 
εργασιών, εργοταξιακό ικανότητας συγκράτησης/λειτουργικού πλάτους N2W4, H1/W5 και H2/W7 
(ΝΟΔΟ 2653)  Ν.Τ.-6:  11,00 € /m/μήνα 
7. Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης  (ΟΙΚ 6541) 
Ν.Τ.-7:  410,00 € / μήνα 
8. Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό  
Ν.Τ.-8:  5,20 € / μήνα 
9. Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου  Ν.Τ.-9:  10,30 € / μήνα 
10. Αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα (ΥΔΡ 6100)    Ν.Τ.-11:  34,60 € / m2   
 
Τις εργασίες της 1ης Συμπληρωματική Σύμβασης που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής 
του έργου και κατέστησαν αναγκαίες για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου βάσει των 
διατάξεων του Ν.4412/16. 
Aπαιτείται εργοταξιακή σήμανση για την ολοκλήρωση και των τεσσάρων φάσεων του έργου. 
Επειδή πρόκειται για κόμβο με έντονη κυκλοφορία οχημάτων και μέσων μαζικής μεταφοράς 
απαιτούνται αναπέμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου και κινητά στηθαία ασφαλείας . 
Επειδή πρόκειται για την κεντρική οδό του οικισμού απαιτούνται προσωρινές γεφυρώσεις 
ορυγμάτων για την διευκόλυνση των πεζών και διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές 
ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες, με χρήση αντιστήριξης με μεταλλικά πετάσματα. 
Οι προαναφερθείσες εργασίες αποτελούν ήσσονος αξίας τροποποιήσεις σύμφωνα με την παρ. στ. 
της κατευθυντήριας οδηγίας 22 (απόφαση 44/09-06-17, ΑΔΑ: 7MYTOΞΤΒ-ΖΓΖ) και του άρθρου 
132 του Ν.4412/16 αφού συντρέχουν οι παρακάτω (3) προϋποθέσεις: 
1)Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών σύμφωνα με το 
άρθρο 235 του Ν.4412/16. 
2)Η αξία της τροποποίησης (αύξησης) είναι 14,41% δηλαδή δεν υπερβαίνει το 15% της αρχικής 
σύμβασης. 
3)Η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης, 
αφού οι επιπλέον εργασίες αφού όπως προαναφέρθηκε αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών 
εργασιών και εργασίες με νέες τιμές μονάδος απαραίτητε για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. 
Η παρούσα συμπληρωματική σύμβαση συντάσσεται έτσι ώστε να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του 
φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας και να προκύψει έργο αυτοτελώς λειτουργικό. 
Η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών ανέρχεται σε  52.242,40 € ( με Φ.Π.Α 
24%) και παρουσιάζει υπέρβαση από την αρχική σύμβαση κατά 52.242,40 € δηλαδή ποσοστό 
14,41%  
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Έτσι, η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 414.822,70 €  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ  ΑΡΧΙΚΩΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 

ΑΠΕ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
218.076,32 

 
287.788,04 

 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

 
32.715,12 

 
5.134,36 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

36.119,32 
 
 

36.119,32 
 

 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Φ.Π.Α. 24% 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 

 
5.468,23                                  

292.403,47 
70.176,83 
362.580,30 

 

 
5.468,23                                  

334.534,44 
80.288,26 

414.822,70 
 

           
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 
 
Το παρόν έργο διέπεται από τις διατάξεις περί δημοσίων έργων και τις κείμενες εγκυκλίους όπως 
αυτές ισχύουν σήμερα ( Ν.4412/16 όπως ισχύει  σήμερα κ.λπ.). 
Η αύξηση της  δαπάνης των εργασιών καλύπτεται από την δαπάνη απροβλέπτων του έργου, και 
το σύνολο των δαπανών του 1ου Α.Π.Ε, με την προσθήκη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 
ποσού 52.242,40 € (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%).  
H συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 414.822,70 €, δηλαδή το ποσοστό 
υπέρβασης, έναντι της αρχικής Σύμβασης, είναι 14,41%.   
Δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του και στους όρους 
της Σύμβασης.  
Στον 1ο Α.Π.Ε. και στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχουν συμπεριληφθεί εργασίες οι οποίες κρίνονται ως 
απολύτως απαραίτητες και αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου, έτσι ώστε το έργο στο 
σύνολό του να καθίσταται ασφαλές, άρτιο και λειτουργικό. 
Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 1ο  Α.Π.Ε και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ» ποσού 414.822,70 €, ο οποίος παρουσιάζει  υπέρβαση 
από την αρχική σύμβαση με την προσθήκη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 
52.242,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

ομόφωνα αποφασίζει 
 

Υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
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ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ» ποσού 414.822,70 €, ο οποίος παρουσιάζει  υπέρβαση 
από την αρχική σύμβαση με την προσθήκη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 
52.242,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

 
 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ Καραμάνος Χρήστος, Μπαλάφας 

Γεώργιος και Κατσικάρης Δημήτριος καθώς και το αναπληρωματικό μέλος κ. 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος δηλώνουν λευκό. 

 
 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

Νικόλαος Πέππας 

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

ΑΔΑ: ΩΣΤ17Λ7-4ΥΚ
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