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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 61η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2718/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 30-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1005935/25-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 25-11-2021. 
 

 
Θέμα 58ο  

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε. Ήσσονος Σημασίας του έργου : «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΑ (περιοχή ΚΑΡΕΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ)» 
αναδόχου εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
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 

• Μεθυμάκη Άννα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ 
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Καλογερόπουλο (Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής) ο οποίος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω: 
 
ΕΧΟΝΤΑΣ  ΥΠΟΨΗ :  
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Την υπ’ αριθμ. 37419 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, 
περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής». 

3. Tα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και το 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 
την Ερμηνευτική  Εγκύκλιο 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

4. Τις ισχύουσες διατάξεις κατασκευής δημοσίων Έργων του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και 
ειδικότερα το άρθρο 144 του Ν.4412/2016   

5. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της εργολαβίας.» 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Με την υπ’ αριθμ.328/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2020. 
2. Με την υπ’ αριθμ. 329/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 
2020. 

3. Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 43494/18-2-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:ΩΥ957Λ7-Λ32) εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης από τον 
ΚΑΕ 01.072.97750106501 με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 7.500.000,00 
€ για τα έτη 2019 έως και 2024. 

4. Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 450/2-1-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΩΥ5Ρ7Λ7-Λ1Λ) εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης από 
τον ΚΑΕ 01.072.97750106501 με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 
7.500.000,00 € για τα έτη 2020 έως και 2024. 

5. Με την υπ΄ αριθμ. 149555/18-7-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Αττικής εγκρίθηκε η παραλαβή της μελέτης: «Οριστική Μελέτη αγωγών ομβρίων για 
αντιπλημμυρική προστασία των Δήμων Ηλιούπολης και Βύρωνα (περιοχή Καρέα- 
Αναστάσεως)», η οποία αποτελείται από: Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, ΣΑΥ, ΦΑΥ και Σχέδια Μελέτης. 

6.  Με το 110ο/31-01-2019 Πρακτικό της ΚΣΕ του άρθρου 140 του Ν. 4070/2012 
(ΥΠΟΜΕΔΙ/Δ19/οικ.2421/Φ(ΚΣΕ)/4-10-2018), αποφασίστηκε  η αποδοχή της αίτησης της 
Περιφέρειας Αττικής για την κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΑ (περιοχή ΚΑΡΕΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ)» από τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. 

7. Με την υπ΄ αριθμ. 1354/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε: 1) το σχέδιο Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και τα τεύχη δημοπράτησης, 2) η διενέργεια 
του Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 3) η δημοσίευση της διακήρυξης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ΚΗΜΔΗΣ, 4) το σχέδιο Περίληψης Διακήρυξης για 
δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «ΕΡΓΑ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΑ (περιοχή 
ΚΑΡΕΑ- ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ)», συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%). 

8. Με την 2029/2019 (ΑΔΑ: Ω44Ζ7Λ7-ΚΚ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής, εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΕΡΓΑ 
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ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΑ (περιοχή 
ΚΑΡΕΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ)», συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%). 

9. Με την υπ’ αριθμ. 2885/2019 (ΑΔΑ: 6ΚΖΕ7Λ7-ΤΔ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου. 

10. Με την υπ’ αριθμ. 1531/2020 (ΑΔΑ: ΨΟ1Γ7Λ7-118) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και η 
κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 57,96 % και Σύνολο Δαπάνης 
του Έργου κατά την προσφορά 2.596.212,14 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ή 
3.219.303,05€ (με Φ.Π.Α.) 

11. Με την πράξη με αρ. 633/2020 του Ε΄ Κλιμακίου, απεφάνθη το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι  δεν 
κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της 
εργοληπτικής επιχείρησης ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ για το έργο: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΑ (περιοχή ΚΑΡΕΑ-
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ)». 

12. Την 15/12/2020 υπεγράφη εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου μεταξύ  
Περιφέρειας Αττικής και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ 
ΑΤΕ» ποσού 3.219.303,05€ (με ΦΠΑ) και συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 15/06/2022. 

13. Με την υπ’ αριθμό 784446/22-09-2021 απόφαση  ΔΤΕΠΑ εγκρίθηκε η τροποποίηση της 
μελέτης, όσον αφορά την αλλαγή της όδευσης και την προσαρμογή των διατομών σε τμήματα 
του υπό κατασκευή αγωγού ομβρίων α) επί της οδού Αισώπου, β) της οδού Αλ. Παναγούλη και 
γ) επί του πάρκου μεταξύ των οδών Αλ. Παναγούλη και Κριάρη, του έργου: «ΕΡΓΑ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΑ (περιοχή 
ΚΑΡΕΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ)»  . 
 

 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή  αγωγών  αποχέτευσης ομβρίων από κυκλικούς 
τσιμεντοσωλήνες ή  ορθογωνικό χυτό, καθώς και τα απαιτούμενα φρεάτια υδροσυλλογής αυτών. 
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω έργο  εκτελούνται  σε διάφορες οδούς του Δήμου 
Ηλιούπολης και του Δήμου  Βύρωνα.  
Προβλέπεται ο σχεδιασμός δικτύου τεσσάρων συλλεκτήρων, συνολικού μήκους 3,5χλμ περίπου και 
έξι δευτερευόντων αγωγών συνολικού μήκους 313μ. 
• Ο αγωγός 1 (μήκος 1.951μ) διέρχεται από τις οδούς Λ. Ελλήνων Πατριωτών (περιοχή Καρέα), 
Αναστάσεως, Βελισσαρίου, Κριάρη και Ισαύρων και καταλήγει στον υφιστάμενο αγωγό Σ1. 
• Ο αγωγός 2 (μήκος 689μ) διέρχεται από τις οδούς Υπερείδου, Απόλλωνος, Υπερείδου, Λ. Αλ. 
Παναγούλη και Κριάρη, όπου καταλήγει στον αγωγό 1. 
• Ο αγωγός 3 (μήκος 415μ) διέρχεται από τις οδούς Αντιφώντος, Θουκυδίδου, Δημοσθένους και 
Απόλλωνος, όπου καταλήγει στον αγωγό 2. 
• Ο αγωγός 4 (μήκος 426μ) διέρχεται από την οδό 28ης Οκτωβρίου (περιοχή Καρέα) και καταλήγει 
στον αγωγό 1. 
• Όσον αφορά τους δευτερεύοντες αγωγούς, ο αγωγός 1.4 (μήκος 20μ) διέρχεται απο την οδό 
Πυθαγόρα, ο αγωγός 1.5 (μήκος 23μ) απο την οδό Αρχιμήδους, οι αγωγοί 3.3 (μήκους 44μ), 3.4 
(μήκους 31μ), 3.5 (μήκους 223μ), 3.6 (μήκους 113μ) επί των οδών Αρχιμήδους, Αισχύλου, 
Αριστοτέλους, Θουκιδίδου και ο αγωγός 2.1 (μήκους 60μ) στην οδό Απόλλωνος, βόρεια της 
πλατείας Παπαδιαμάντη. 
 

Στόχος του έργου είναι η διόδευση των πλημμυρικών απορροών στον υφιστάμενο αγωγό Σ1 που 
έχει κατασκευαστεί στην Λ. Ανδρέα Παπανδρέου όπως είχε προβλεφθεί και από την Υφιστάμενη Μελέτη 
«Επείγοντα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών της Αττικής που επλήγησαν από τις 
πυρκαγιές Ιουλίου – Αυγούστου 1998». 
 
 

 
Γ.    1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Α.Π.Ε.) – 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (Σ.Σ.Ε.).   
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Γ.1 Νομοθετικό πλαίσιο  
Το  έργο διέπεται από τον Νόμο 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016). Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
 
Γ.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1ου  Α.Π.Ε. – 1ης  Σ.Σ.Ε. ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ   
 
 
Γ. 2.1 ΑΡΧΙΚΗ -ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Η κύρια σύμβαση δεν τροποποιείται και οι ποσότητες στον 1ο Α.Π.Ε. δεν φέρουν καμία αλλαγή σε 
σχέση με την αρχική σύμβαση. Η  συνολική δαπάνη στον 1ο Α.Π.Ε.  με αναθεώρηση, απολογιστικά 
και ΦΠΑ είναι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση του έργου   και ανέρχεται  στο ποσό των 
3.219.303,05€. 
       Ο  1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:  
Τις μεταβολές των ποσοτήτων που προκύπτουν από την τροποποίηση της μελέτης, που αφορά την 
αλλαγή της όδευσης του αγωγού της οδού Λ. Αλ. Παναγούλη και Υπερείδου, έτσι ώστε τα όμβρια 
του δικτύου να οδηγηθούν α) από την πλατεία Παπαδιαμάντη μέσω της οδού Αισώπου προς την Λ. 
Ελ. Βενιζέλου και προς την Λ. Αλ. Παναγούλη και δια μέσου του πάρκου Κριάρη στην οδό Κριάρη 
και β) στην Λ. Αλ. Παναγούλη (στον κλάδο προς Λ. Σοφ. Βενιζέλου) μεταξύ των οδών Λ. Ελ. 
Βενιζέλου και οδού Υπερείδου.  
• Τις μεταβολές σε συμβατικές ποσότητες εργασιών οι οποίες κατά την εκτέλεση του έργου  
παρουσιάζουν αυξομειώσεις,   δεδομένου ότι αφορούν   εργασίες οι οποίες από την φύση τους 
εξαρχής ήταν απρόβλεπτες, καθώς και δυσχερούς προμέτρησης και αντικειμενικής δυσκολίας, 
όπως αυτές  προέκυψαν από την πρόοδο των εργασιών  με τις έως σήμερα εγκεκριμένες 
επιμετρήσεις.  
 
Συγκεκριμένα  : 
 
 
Γ.2.1.1   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
      Η εγκεκριμένη μελέτη εκτέλεσης του έργου προέβλεπε ο αγωγός 2 να διέρχεται από τις οδούς 
Υπερείδου, Απόλλωνος, Υπερείδου, Λ. Αλ. Παναγούλη και Κριάρη, όπου κατέληγε στον αγωγό 1.  
Κατόπιν διερευνητικών τομών προέκυψε ότι για την κατασκευή του αγωγού στην οδό Λ. Αλ. 
Παναγούλη μεταξύ των οδών Υπερείδου και Ελ. Βενιζέλου, διέρχεται δίκτυο  αγωγού ακαθάρτων το 
οποίο βρίσκεται εντός της ζώνης του υπό κατασκευή αγωγού ομβρίων Φ1600 καθώς και δίκτυο 
αγωγού ύδρευσης το οποίο βρίσκεται εντός της ζώνης του αγωγού ακαθάρτων. Επιπλέον επί της 
οδού Υπερείδου μεταξύ της Πλ. Παπαδιαμάντη και Λ. Αλ. Παναγούλη διέρχεται δίκτυο αγωγών 
ακαθάρτων, το οποίο θα πρέπει να καθαιρεθεί και να επανακατασκευαστεί σε νέα θέση, ώστε να 
δημιουργηθεί ο απαιτούμενος χώρος για την διέλευση του νέου αγωγού ομβρίων. Κατόπιν 
αλληλογραφίας με την ΕΥΔΑΠ  και του με αριθμό ΕΥΔΑΠ 13102/12.07.2021 έγγραφου της ΕΥΔΑΠ, 
η προκύπτουσα από τη μελέτη του έργου, λόγω της προβλεπόμενης κατασκευής του δικτύου 
ομβρίων, αναδιάταξη του δικτύου αποχέτευσης, επί της οδού Αλ. Παναγούλη , κρίνεται ως μη 
αποδεκτή. Για την επίλυση του προβλήματος και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, ζητήθηκε 
από τον ανάδοχο η διερεύνηση της δυνατότητας εναλλακτικής όδευσης, του προς κατασκευή 
δικτύου, ώστε να μην θίγονται τα υπάρχοντα δίκτυα στο εν λόγω σημείο και αφετέρου να 
διασφαλίζεται η αποχέτευση των ομβρίων στο εν λόγω σημείο. Με το με αριθμ. ΔΤΕΠΑ 
610627/20.07.2021 έγγραφο του αναδόχου, υποβλήθηκε η πρόταση νέας όδευσης του αγωγού 
ομβρίων μέσω της οδού Αισώπου. Συγκεκριμένα: 
1) H νέα όδευση του αγωγού 02 να ξεκινά από την οδό Υπερείδου βόρεια της Πλατείας 

Παπαδιαμάντη (φρεάτιο Α12Α), να διέρχεται από την οδό Αισώπου με αγωγό Φ1400 έως το νέο 
φρεάτιο Α18Α, την Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου με αγωγό Φ1400 έως το φρεάτιο Α18 και εν συνεχεία με 
αγωγό Φ1600, μέσω του Πάρκου, να καταλήγει στον αγωγό 01 (Αγ. Ιωάννη Καρέα - Ισαύρων 
ΧΘ:1+519,00) στην οδό Κριάρι.  

2) Η αποχέτευση των ομβρίων της Λεωφ. Αλ. Παναγούλη θα επιτυγχάνεται με ένα νέο αγωγό 
Φ600, ο οποίος θα ξεκινά από την οδό Υπερείδου (φρεάτιο Φ3), θα διέρχεται την Αλ. Παναγούλη 
και θα καταλήγει στην Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου (φρεάτιο Α18). 

Με το με αριθμ. ΔΤΕΠΑ 626491/22.07.2021, διαβιβάστηκε προς τον μελετητή του έργου η πρόταση 
του αναδόχου σχετικά με την τροποποίηση της όδευσης των αγωγών στο συγκεκριμένο τμήμα και 
με το με αριθμ. ΔΤΕΠΑ 628346/26.07.2021 έγγραφο του μελετητή του έργου έγινε η αποδοχή της 
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πρότασης του αναδόχου. 
Με το από 15.09.2021 Πρακτικό (16η συνεδρίαση, 6ο θέμα) , το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α), γνωμοδότησε θετικά για την παραπάνω τροποποίηση της 
μελέτης.   
Οι αυξομειώσεις στις  ποσότητες που προκύπτουν μετά  την εφαρμογή της σημειακής 
τροποποίησης  της μελέτης του έργου συμπεριλαμβάνονται στο παρόντα 1ο  Α.Π.Ε. και προκαλούν  
αντίστοιχη αυξομείωση ποσοτήτων εργασιών στις ομάδες του Α.Π.Ε. 
 
 
Γ.2.1.2.  ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ  1ου Α.Π.Ε. 
Από τις μέχρι σήμερα εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών, την ακριβέστερη 
προμέτρηση των υπολοίπων εργασιών και την σημειακή  τροποποίηση  της μελέτης, προκύπτουν 
αυξομειώσεις στις ομάδες των εργασιών της αρχικής συμβάσης σε σχέση με τις εργασίες του 
αρχικού προϋπολογισμού. 
Πιο συγκεκριμένα : 
 
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ , ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ-
ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΡΓΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ 
Από τις εως τώρα εγκεκριμένες επιμετρήσεις και της προόδου των εργασιών, προκύπτει μείωση των 
ποσοτήτων εκσκαφών για βάθη έως 4,00μ  σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη,  αύξηση των 
ποσοτήτων των βραχωδών εκσκαφών για βάθη έως 4,00μ, αύξηση της  ποσότητας την 
προσαύξησης τιμής από αγωγούς Ο.Κ.Ω., και  αύξηση των καθαιρέσεων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Οι υπόλοιπες ποσότητες της ομάδας παραμένουν αμετάβλητες.  
 
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
          Η ομάδα Β, παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό.  
 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ, ΚΛΠ.) 
Λόγω της τροποποίησης  της μελέτης και  της προόδου των εργασιών, προκύπτει αύξηση των 
ποσοτήτων των τσιμεντοσωλήνων D500, D600 και D1400, αύξηση των ποσοτήτων των 
προκατασκευασμένων φρεατίων D1,20 και D2,00 , μείωση της ποσότητας των τσιμεντοσωλήνων 
D1600, μείωση των ποσοτήτων των αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες  PVC D315  και D355, και 
μείωση της ποσότητας των προκατασκευασμένων φρεατίων D1,50. Οι υπόλοιπες ποσότητες της 
ομάδας παραμένουν αμετάβλητες. 
 
Γ.2.1.3  ΔΑΠΑΝΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
Αναλυτικά και ανά ομάδα εργασιών για την Αρχική Συμβάσης προκύπτουν :  

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

1ος  ΑΠΕ Διαφορές από 
τη σύμβαση 
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 

Διαφορές από 
τη σύμβαση 

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 

ΟΜΑΔΑ Α 800.481,99 834.685,74 34.203,75 0,00 

ΟΜΑΔΑ Β 684.711,82 684.711,82 0,00 0,00 

ΟΜΑΔΑ Γ 418.535,80 418.538,32 2,52 0,00 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1.903.729,61 
 

1.937.935,88 
 

34.206,27 0,00 

ΓΕ & ΟΕ 18% 342.671,33 348.828,46 6.157,13 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.246.400,94 2.286.764,34 40.363,40  

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 202.176,08 161.812,68   40.363,40 

ΣΥΝΟΛΟ 2.448.577,02 2.448.577,02 Σε ισοζύγιο 
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Αναλυτικά και ανά ομάδα εργασιών, μετά την εφαρμογή της αντίστοιχης έκπτωσης και μη 
συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), προκύπτουν οι παρακάτω δαπάνες: 
 
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ , ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ-
ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΡΓΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ 

Στον 1ο Α.Π.Ε. προκύπτει αύξηση δαπάνης  σε σχέση με τις εργασίες του αρχικού 
προϋπολογισμού του έργου κατά 34.203,75€, η οποία οφείλεται  στην επιμέτρηση ποσοτήτων των 
εκτελεσμένων εργασιών και στην ακριβέστερη προμέτρηση των υπολοίπων εργασιών μετά και την 
σημειακή  τροποποίηση της μελέτης.  Ειδικότερα η επί πλέον δαπάνη ανέρχεται σε 56.546,55€ και η 
επί έλασσον ανέρχεται σε 22.342,80€  και συγκεκριμένα έχουμε: 
• Αύξηση ποσοτήτων στα άρθρα τιμολογίου με Α.Τ: 2.5, 2.9, 3.1 συνολικής δαπάνης  56.546,55€.   
• Αντίστοιχα μείωση ποσότητας στο άρθρο τιμολογίου με Α.Τ.: 2.1 συνολικής δαπάνης  22.342,80€. 
 
 
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Στον 1ο Α.Π.Ε. δεν προκύπτει καμία μεταβολή σε σχέση με την αρχική δαπάνη.  
 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ, ΚΛΠ.) 
Στον 1ο Α.Π.Ε. προκύπτει αύξηση δαπάνης  σε σχέση με τις εργασίες του αρχικού προϋπολογισμού 
του έργου κατά 2,52€, η οποία οφείλεται  στην επιμέτρηση ποσοτήτων των εκτελεσμένων εργασιών 
και στην ακριβέστερη προμέτρηση των υπολοίπων εργασιών μετά και την σημειακή  τροποποίηση 
της μελέτης.  Ειδικότερα η επί πλέον δαπάνη ανέρχεται σε 13.650,84€ και η επί έλασσον ανέρχεται 
σε 13.648,32€  και συγκεκριμένα έχουμε: 
• Αύξηση ποσοτήτων στα άρθρα τιμολογίου με Α.Τ: 13.2, 13.3, 13.7, 14.3, 14.5 συνολικής δαπάνης  
13.650,84€  .   
• Αντίστοιχα μείωση ποσότητας στο άρθρο τιμολογίου με Α.Τ.: 13.8, 13.11, 13.12, 14.4 συνολικής 
δαπάνης  13.648,32€ . 
 
Με τον παρόντα ΑΠΕ δεν προκύπτει χρήση επί έλασσον δαπανών. 
 
Γ.2.1.4  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ – ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ. 
Ανά  ομάδα εργασιών :   
ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ , ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΝΩΝ 
 

•    Προκύπτει αύξηση της δαπάνης στον 1ο Α.Π.Ε., (με την εφαρμογή της έκπτωσης, χωρίς 
την εφαρμογή του ΓΕ & ΟΕ), σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη κατά  34.203,75€, ή ποσοστό ( 
34.203,75€ / 800.481,99€ =4,27% ), η  οποία θα καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων του 
έργου. 

 
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ , ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 136.737,96 136.737,96  

ΣΥΝΟΛΟ 2.585.314,98 2.585.314,98 Σε ισοζύγιο 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 10.897,16 10.897,16  

ΣΥΝΟΛΟ 2.596.212,14 2.596.212,14 Σε ισοζύγιο 

Φ.Π.Α  24% 623.090,91 623.090,91  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

3.219.303,05 3.219.303,05 Σε ισοζύγιο 
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•  Δεν προκύπτει καμία μεταβολή σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη.   
 

ΟΜΑΔΑ Γ :  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ -ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ,  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ ΚΛΠ). 

 

•    Προκύπτει αύξηση της δαπάνης στον 1ο Α.Π.Ε., (με την εφαρμογή της έκπτωσης χωρίς την 
εφαρμογή του ΓΕ & ΟΕ), σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη κατά  2,52€, ή ποσοστό (2,52€ / 
418.538,32€ =0,0006%), η  οποία θα καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων του έργου. 

• Η δαπάνη των απροβλέπτων μειώνεται στο ποσό των 161.812,68€ 

• Η δαπάνη των Απολογιστικών εργασιών   ποσού 136.737,96€ παραμένει  αμετάβλητη. 

• Η δαπάνη των εργασιών  συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων και απολογιστικών 
ανέρχεσαι στο ποσό των  2.585.314,98€, ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.  

 
        Στον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη της αναθεώρησης ποσού  10.897,16€  παραμένει αμετάβλητη.  
       Το σύνολο της δαπάνης του έργου ανέρχεται στο ποσό των  3.219.303,05€, ήτοι σε ισοζύγιο με 
την αρχική σύμβαση, ενώ δεν προκύπτει χρήση των επί έλλατον δαπανών προκείμενου με αυτές να 
εκτελεστούν εργασίες σε άλλες ομάδες.  
 
 
 
Γ.2.2   1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ (1η Σ.Σ.Ε.). ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ   
  

Ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου συμπεριλαμβάνει 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 απολογιστικές εργασίες 
των οποίων η ανάγκη η εκτέλεση  τους προέκυψε μετά την έναρξη των εργασιών του έργου,  οι 
οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη και το ποσό των απολογιστικών του 
έργου δεν επαρκεί . Οι συγκεκριμένες εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν 
από τη κύρια σύμβαση και κρίνονται απαραίτητες για την περαιτέρω άρτια και έντεχνη εκτέλεση και 
αποπεράτωση του έργου. 

• Η ανάγκη τροποποίησης της σύμβασης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατό 
να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή. 

• Η τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση του έργου, δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν 
είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη 
συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από  αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην 
αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους 
συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Η τροποποίηση εν αλλάζει την 
οικονομική ισορροπία της σύμβασης. 

• Η συνολική αξίας της τροποποίησης της Σύμβασης (1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης) δεν 
υπερβαίνει σε ποσοστό το 15% της αξίας της Αρχικής Σύμβασης.  
 

 
Γ.2.2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ως συμπληρωματικές εργασίες θεωρούνται εκείνες, για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 
προϋποθέσεις:  

α) Παρουσιάζουν αναγκαία συνάφεια με το έργο και δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά 
συναφθείσα σύμβαση.  

β) Κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την τεχνική εκτέλεση του 
έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση και τα οικεία συμβατικά τεύχη.  

γ) Δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είτε παρά τη 
δυνατότητα διαχωρισμού τους είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της.  Τέτοιες εργασίες 
θεωρούνται εκείνες, οι οποίες προβλέπονται κατά είδος από το συμβατικό τιμολόγιο και τον 
προϋπολογισμό, αλλά εκτελούνται σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες (πρόσθετες ή 
υπερσυμβατικές εργασίες), είτε δεν προβλέπονται καθόλου, ή προβλέπονται μεν, αλλά εκτελούνται 
κατά τρόπο διαφορετικό.  
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Πιο συγκεκριμένα οι εν λόγω εργασίες αφορούν απολογιστικές εργασίες για τις μετατοπίσεις 
των υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ. 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος κατέστησαν 
αναγκαίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών, και χωρίς αυτές είναι αδύνατη η 
ολοκλήρωση και η κατασκευή της κύριας σύμβασης (εκτέλεση αγωγών ομβρίων). Συνακόλουθα, οι 
εργασίες αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά από τις εργασίες της αρχικής σύμβασης και 
να ανατεθούν σε άλλον οικονομικό φορέα, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα ζητήματα στην τεχνική 
αρτιότητα του συνόλου του έργου (αφού οι εργασίες αυτές που κατέστησαν αναγκαίες κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης συμπλέκονται με τις συμβατικές εργασίες, ενώ θα 
εκτελεστούν παράλληλα και συγχρόνως με αυτές). Δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τη 
σύνταξη της μελέτης του εν λόγω έργου, όση επιμέλεια και αν καταβλήθηκε. Δηλαδή, η μελέτη 
εκπονήθηκε σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας τέχνης και επιστήμης και κατά την εκπόνηση της 
λήφθηκαν υπόψη όλα τα δεδομένα που υπήρχαν κατά την εκπόνηση της. Κατά το χρόνο 
δημοπράτησης και ανάθεσης της σύμβασης οι πιο πάνω λόγοι ήταν αδύνατο να προβλεφθούν και 
να εντοπιστούν στο πλαίσιο της έρευνας των επί τόπου συνθηκών του εν λόγω έργου, αφού για να 
εντοπιστούν, θα έπρεπε να γίνουν εργασίες εκσκαφής, πράγμα που δεν ήταν και είναι δυνατό να 
συμβεί. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το έργο αφορά αντιπλημμυρική προστασία και άπτεται άμεσα 
του δημοσίου συμφέροντος και της δημόσιας υγείας, αφού η περιοχή της Ηλιούπολης και του 
Βύρωνα δεν διαθέτει ικανοποιητική αντιπλημμυρική προστασία. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, προτείνεται η σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. η οποία θα  
συμπεριλάβει όλες εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες και επείγουσες κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών και σε κάθε περίπτωση, εξαιτίας περιστάσεων οι οποίες δεν 
ήταν δυνατό να προβλεφθούν ούτε κατά την εκπόνηση των μελετών, ούτε κατά το χρόνο 
υπογραφής της αρχικής σύμβασης και παρουσιάστηκαν κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου.  

 
 
Γ.2.2.2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 
          Η 1η Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση εργασιών, των οποίων η 
ανάγκη προέκυψε μετά την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών και κρίνεται απαραίτητη για την 
περαιτέρω άρτια και έντεχνη εκτέλεση και αποπεράτωση του έργου. 
 

 Πιο συγκεκριμένα:  
 Η μελέτη του έργου του θέματος προέβλεπε ποσό της τάξεως των 150.000,00€ για την 

εκτέλεση απολογιστικών εργασιών οι οποίες  αφορούσαν, δαπάνες εργασιών σε δίκτυα Ο.Κ.Ω, και 
κάλυψη των δαπανών Αρχαιολόγων, οι οποίες δαπάνες  δεν ήταν δυνατόν να αποζημιωθούν από 
τα εγκεκριμένα τιμολόγια του έργου. 
        Με την από 15.12.2021 εργολαβική σύμβαση η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών, μετά την 
εφαρμογή της μέσης έκπτωσης  57,96% επί του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%  και χωρίς το Φ.Π.Α., ανήλθε στο 
ποσό  των 136.737,96€ (127.118,64€ απολογιστικά +9.619,32€ ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών).   
Η συνολική δαπάνη των απολογιστικών εργασιών έχει ανέλθει  έως σήμερα  στο ποσό των  
136.737,96€, δηλαδή έχει εξαντληθεί το ποσό των απολογιστικών της σύμβασης. 

Τα απολογιστικά του έργου αναλώθηκαν στα εξής: 
α) Για την μισθοδοσία αρχαιολόγων για την επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών  

καθ’υπόδειξή της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, (υπ’αριθ. έγγραφό της 
ΥΠΠΟΑ/4-3-2021/Α.Π./90010 και έγγραφο ΥΠΠΟΑ/14-6-2021/Α.Π./134697), με βάση τις υπ’αριθμ. 
186815/8-3-2021/ΔΤΕΠΑ και τις υπ’ αριθμ. 501071/17-6-2021/ΔΤΕΠΑ αποφάσεις, ο Ανάδοχος 
προσέλαβε εξειδικευμένο προσωπικό αρχαιολόγων για την  επίβλεψη των  εργασιών εκσκαφών, 
υπό την εποπτεία της Αρχαιολογικής υπηρεσίας.  

β) Για την αποζημίωση για δαπάνη αποβλήτων των προϊόντων εκσκαφής σε νόμιμο 
διαχειριστή ΑΕΚΚ με χρέωση ανά τόνο χρηματικής εισφοράς απόρριψης προϊόντων εκσκαφής, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 178895/04-03-2021/ΔΤΕΠΑ απόφαση.  

γ) Για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών (χωματουργικές εργασίες και η τοποθέτηση των 
νέων αγωγών ύδρευσης) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 505856/18-06/2021 (ΑΔΑ: ΡΟΑΟ7Λ7-ΜΞ9) 
απόφαση έγκρισης  εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών για την μετατόπιση αγωγών ύδρευσης στις 
οδούς Δημοσθένους, Υπερείδου και Απόλλωνος.  

 
 
Γ.2.2.3. ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. – 1η  Σ.Σ.Ε. ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
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Η παρούσα 1η Σ.Σ.Ε., συντάχθηκε για τους πιο κάτω ικανούς και βάσιμους λόγους: 
 

α) Για την εκτέλεση χωματουργικών και λοιπών βοηθητικών εργασιών που δεν καλύπτονται 
από τους αρμόδιους φορείς ΟΚΩ κατά την εκτέλεση μετατοπίσεων υφιστάμενων δικτύων τους. 
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό ΔΤΕΠΑ/827491/05-10-2021 (18287/30-09-2021/ΕΥΔΑΠ) έγγραφο της 
Διεύθυνσης Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ, αναφέρεται ότι οι χωματουργικές και οι λοιπές εργασίες 
αποκατάστασης, που αφορούν μετατοπίσεις αγωγών ύδρευσης σε διάφορες οδούς, όπως αυτές 
σημειώνονται στη συνημμένη οριζοντιογραφία, στο υπ’ αριθμ. ΔΤΕΠΑ 625912/26-07-2021 έγγραφο 
του αναδόχου, θα πρέπει να γίνουν από τα συνεργεία του Αναδόχου της Υπηρεσίας. 

β) Για τον εντοπισμό της ακριβούς θέσης παλαιών υφιστάμενων δικτύων τα οποία δεν είναι 
αποτυπωμένα σε σχέδια οργανισμών κοινής ωφελείας και λοιπές εργασίες οι οποίες δεν είναι 
δυνατόν να αποζημιωθούν από τα εγκεκριμένα τιμολόγια του έργου.  
Οι ανωτέρω εργασίες είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τιμολογηθούν και ως εκ τούτου για την πληρωμή 
τους ο μόνο ενδεδειγμένος τρόπος είναι μέσω της μεθόδου των απολογιστικών εργασιών, (άρθρο 
154 του Ν.4412/2016), με ορισμό και παρακολούθηση από την Υπηρεσία του είδους των 
μηχανημάτων και του προσωπικού. 
 
Καθώς το προβλεπόμενο από τη σύμβαση του έργου σχετικό κονδύλι έχει σχεδόν εξαντληθεί, ενώ 
απομένει προς  ολοκλήρωση σημαντικό μέρος του φυσικού αντικειμένου του έργου, η αύξηση αυτή 
κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωσή του.  
 
 
           Εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος των παραπάνω εργασιών προβλέπεται να ανέλθει στο 
ποσό των  360.000,00€,  μετά δε την εφαρμογή της μέσης έκπτωσης  57,96% επί του  Γ.Ε. & Ο.Ε. 
18% , ανέρχεται στο ποσό των  387.241,92€, το οποίο αποτελεί και το οικονομικό αντικείμενο της 
1ης Συμπληρωματικής  Συμβάσης του έργου άνευ Φ.Π.Α. 24%. 
 
 
Δ.1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του 1ου Α.Π.Ε. & της 1ης  Σ.Σ.Ε. - ΉΣΣΟΝΟΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
Συνοπτικά οι επερχόμενες μεταβολές με τον παρόντα ΑΠΕ, είναι οι παρακάτω: 

 
Αναλυτικά:  

• Η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών με ΓΕ & ΟΕ των Απολογιστικών στην 1η 
Συμπληρωματική Σύμβαση του  1ου Α.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 387.241,92€. 

• Η συνολική δαπάνη των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του 1ου Α.Π.Ε.  
ανέρχεται στο ποσό των 387.241,92€, δηλ. ποσοστό ( 387.241,92/ 2.585.314,98=  14,98%), 
14,98%.   

ΔΑΠΑΝΕΣ 
 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

1η ΣΥΜΠ/ΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ - 
ΉΣΣΟΝΟΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

Ποσοστό επί 
αρχικής σύμβασης.  

(%) 

ΔΑΠΑΝΗ   ΜΕ ΓΕ&ΟΕ: 2.246.400,94   

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ   202.176,08   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2.448.577,02   

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΆ 136.737,96 387.241,92  

ΣΥΝΟΛΟ 2.585.314,98 387.241,92 14,98% 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 10.897,16 0,00  

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

2.596.212,14 387.241,92  

Φ.Π.Α  24% 623.090,91 92.938,06  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  
ΜΕ Φ.Π.Α 

3.219.303,05 480.179,98 14,92% 
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• Η συνολική δαπάνη  της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του  1ου Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α., 
ανέρχεται στο ποσό των 480.179,98€, δηλ. ποσοστό (480.179,98/ 3.219.303,05=)  14,92%. 

• Στον παρόντα Α.Π.Ε., με  την 1η  Συμπληρωματική Σύμβαση δεν γίνεται υπέρβαση του 
ορίου του 15% επί της αρχικής δαπάνης που καθορίζεται με το άρθρο 156  παρ. 1 και  το  
άρθρο 132  παρ. 2    του Ν.4412/2016 1 . 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: 

     α)Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών σύμφωνα 
με το άρθρο 235 του Ν.4412/16. 

     β) Η αξία της τροποποίησης (αύξησης) είναι σε ποσοστό 14,98% της αρχικής δαπάνης 
δηλαδή  δεν υπερβαίνει το 15% της αρχικής σύμβασης. 

     γ) Η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της αρχικής 
σύμβασης, και συντάσσεται έτσι ώστε να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του φυσικού 
αντικειμένου της εργολαβίας και να προκύψει έργο αυτοτελώς λειτουργικό. 

 
Δ.2  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε. 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΡΟΤΕΙΝ/ΝΟΣ 
1ος  ΑΠΕ ΧΩΡΙΣ 

ΤΗΝ 1η Σ.Σ 

1η ΣΥΜΠ/ΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ - 
ΉΣΣΟΝΟΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 1ου 

Α.Π.Ε. 

ΔΑΠΑΝΗ   ΜΕ 
ΓΕ&ΟΕ: 

2.246.400,94 2.286.764,34 - 2.286.764,34 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ   202.176,08 161.812,68 - 161.812,68 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2.448.577,02 2.448.577,02 - 2.448.577,02 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 136.737,96 136.737,96 387.241,92 523.979,88 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

2.585.314,98 2.585.314,98 387.241,92 2.972.556,90 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 10.897,16 10.897,16 0,00 10.897,16 

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

2.596.212,14 2.596.212,14 387.241,92 2.983.454,06 

Φ.Π.Α  24% 623.090,91 623.090,91 92.938,06 716.028,97 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  ΜΕ 
Φ.Π.Α 

3.219.303,05 3.219.303,05 480.179,98 3.699.483,03 

 
              Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η συνολική δαπάνη των εργασιών Αρχικής και 
Συμπληρωματικής Σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 2.972.556,90€ έναντι ποσού 2.585.314,98€ 
της αρχικής σύμβασης του έργου και  παρουσιάζει μια αύξηση ποσού της τάξεως των 387.241,92€, 
δηλ. όσο το ποσό της δαπάνης των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου. Η 
συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. αρχικής και Συμπληρωματικής Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., ανέρχεται στο ποσό των 3.699.483,03€ έναντι ποσού 3.219.303,05€ της αρχικής 
σύμβασης του έργου και επομένως παρουσιάζει αύξηση ποσού της τάξεως των 480.179,98€, δηλ. 
όσο το ποσό της συνολικής δαπάνης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου. 
 
            Ομοίως, σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη των εργασιών του έργου προ αναθεώρησης, 
ποσού 2.585.314,98€ παρουσιάζει αύξηση της τάξεως των 387.241,92€,  ή  ποσοστό  14,98% που 
οφείλεται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση - Ήσσονος Σημασίας του έργου. Σε σχέση με τη 
Συμβατική συνολική δαπάνη του έργου, ποσού της τάξεως των 3.219.303,05€,  παρουσιάζει αύξηση 
της τάξης των 480.179,98€  ή  ποσοστό  14,92% η οποία οφείλεται στην 1η Συμπληρωματική 
Σύμβαση του έργου - Ήσσονος Σημασίας του έργου. 
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Και επειδή: 

• Το παρόν έργο διέπεται από τις διατάξεις περί δημοσίων έργων και τις κείμενες εγκυκλίους όπως 
αυτές ισχύουν σήμερα (Ν. 4412/2016 κλπ.). 

• Συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου. 156  παρ, 1 σύμφωνα με το οποίο:  
 «1.α) Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο 
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 απροβλέπτων 
περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να 
συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές 
εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να 
δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, 
μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την 
τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. 
   β) Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη 
σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες απαγορεύεται να 
υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης, 
χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ. 
   Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης 
δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον 
πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και η 
παράγραφος 2 του άρθρου 132….» 
 

• Οι εργασίες της  1ης Σ.Σ.Ε. 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  η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής 
των οδηγιών σύμφωνα με το άρθρο 235 του Ν.4412/16. 

 

•        Σύμφωνα με το  άρθρο 156  παρ, 2  :  
«2. Κάθε σύμβαση επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 
(Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει ιδίως τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας των εργασιών, τα 
μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοπράτησης του αρχικά ανατεθέντος 
έργου, του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του προϋπολογισμού της 
προς κατάρτιση νέας σύμβασης. 
 Περιλαμβάνει ακόμη και το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόμενη δαπάνη 
για αναθεώρηση, και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Οι δαπάνες για εγκεκριμένες 
αποζημιώσεις μη υποκείμενες σε Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται σε διακριτή ενότητα του Α.Π.Ε. για την 
καταγραφή της οικονομικής εικόνας του έργου». 

 

•  Δεν γίνεται χρήση των «επί έλασσον» δαπανών της αρχικής σύμβασης.  
 

• Η συνολική δαπάνη  Αρχικής και Συμπληρωματικής Σύμβασης -Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας 
του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 3.699.483,03€, με την αύξηση να  οφείλεται στην 1η 

Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, χωρίς   να  γίνεται υπέρβαση του ορίου του 15% επί 
της αρχικής δαπάνης που καθορίζεται με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016. 
 

• Δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του και στους 
όρους της Σύμβασης .  
 

• Στον 1ο Α.Π.Ε.  και στην 1η Σ.Σ.Ε. -Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας  έχουν συμπεριληφθεί 
εργασίες οι οποίες κρίνονται ως απολύτως απαραίτητες και αναγκαίες για την ολοκλήρωση 
της κατασκευής του έργου, έτσι ώστε το  έργο στο σύνολό του να καθίσταται ασφαλές, άρτιο 
και λειτουργικό. 
 

• Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον  1ο  Α.Π.Ε.  της Αρχικής Σύμβασης και   την 1η 
Σ.Σ.Ε. – Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας. 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 Την  έγκριση του 1ου ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης  και της  1ης Σ.Σ.Ε. (Ήσσονος Σημασίας) του 
έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΑ 
(περιοχή ΚΑΡΕΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ)» συνολικής δαπάνης ποσού 3.699.483,03€€, με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την  έγκριση του 1ου ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης  και της  1ης Σ.Σ.Ε. (Ήσσονος Σημασίας) του 
έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΑ 
(περιοχή ΚΑΡΕΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ)» συνολικής δαπάνης ποσού 3.699.483,03€€, με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.  

 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ Αγγέλης Σπυρίδων καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση με 
την παρατήρηση: «ΚΑΤΑ, διότι το ποσόν των 360.000 € πλέον ΓΕ και ΟΕ για Απολογιστικές 
εργασίες, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, θα όφειλε να έχει ενταχθεί στον αρχικό προϋπολογισμό του 
έργου, καθώς από τότε και μετά δεν προέκυψαν νέα στοιχεία ή απρόβλεπτα γεγονότα. Συνεπώς 
δεν δικαιολογείται η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης. Γενικότερα, Συμπληρωματική 
Σύμβαση για Απολογιστικές Εργασίες δεν είναι νοητή, δεδομένου ότι θα μπορούσε να 
εκτελεστεί από άλλον Ανάδοχο και άρα θα μπορεί να γίνει ξεχωριστή διαδικασία σύναψης 
Σύμβασης, ενώ επίσης ο Νόμος παρέχει την δυνατότητα ανάθεσης Σύμβασης για πρόδρομες 
εργασίες»..  

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη Άννα 
καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη δηλώνει λευκό 
με την παρατήρηση: «Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  (ΑΠΕ), στο σκέλος που 
αφορά στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο, κλείνει σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό ποσό 
καθώς το επιπλέον κόστος (40.363 €) καλύπτεται από ισόποση μείωση των απροβλέπτων 
αρχικού συμβατικού ύψους 202.176 €. Το σκέλος που αφορά σε εργασίες, που τροποποιούν το 
αντικείμενο της αρχικής σύμβασης και καλύπτονται από την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση 
Εργασιών (ΣΣΕ), αναφέρεται σε πρόσθετες των συμβατικών απολογιστικές εργασίες επιπλέον 
δαπάνης 387.242 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) για μετατοπίσεις υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ. 
Το ποσό αυτό ανέρχεται σε ποσοστό 14,98% χαμηλότερη του 15%, ώστε αυτή να πέσει στην 
ήπια κατηγορία της «ήσσονος σημασίας». Με αυτόν τον τρόπο, μένουν «ανοιχτοί λογαριασμοί» 
στην περαιτέρω πορεία του έργου. Θα ψηφίσουμε «λευκό».» 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Χρονοπούλου Νίκη 
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