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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. 2722/2021 
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 62ο  
Έγκριση α) για την τροποποίηση της μελέτης και β) του 2ου ΑΠΕ και σύναψης της 1ης Σ.Σ.Ε. του 
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ» αναδόχου εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.  συνολικού 
ποσού 1.277.525,30 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 
 
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: 
 
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 καιΥπηρεσιών (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 tην υπ΄ αριθμ. 307/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-
Χολαργού   εγκρίθηκε η παραλαβή της μελέτης : «Οριστική Μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων 
αγωγών αποχέτευσης ομβρίων λεκάνης απορροής οδού Υγείας» που επικαιροποιήθηκε με την   υπ΄ 
αριθμ. 315/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 

2. Με υπ΄ αριθμ. πρωτ. 229353/16-11-2018 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 75ΩΧ7Λ7-7Υ2)   εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης από τον 
ΚΑΕ 02.072.9775.02.076 με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 4.154.000,00 € 
για τα έτη 2018-2020. 

3. Με την   υπ΄ αριθμ. 3531/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής   
εγκρίθηκε το σχέδιο Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και τα τεύχη δημοπράτησης,   η διενέργεια του Διαγωνισμού 
μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,   η δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ,  η αποστολή της Περίληψης 
Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής για το 
έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 3.350.000,00 € (πλέον 
ΦΠΑ 24%). 

4. Την 10-01-2019 διεξήχθη ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου, με 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 17-1-2019.  

5. Με την υπ’ αριθμ. 447/2019(ΑΔΑ: 6Ω547Λ7-ΛΒΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής  εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. Με την υπ’ αριθμ. 
79/2020 (ΑΔΑ: 9ΓΛ07Λ7-0ΛΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής  
εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και η κατακύρωση της σύμβασης 
στον οικονομικό φορέα «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς 
(Εμ) 65,97 % και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 1.277.525,30 € (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ή 1.584.131,37€ (με Φ.Π.Α.). 

6. Με την  υπ’ αριθ. 201/2020απόφαση του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκρίθηκε η 
νομιμότητα της διαδικασίας του διαγωνισμού.  

7. Την 22-06-2020υπεγράφη μεταξύ του Κυρίου του Έργου Περιφέρειας Αττικής και της 
εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.  η με ΑΔΑ:ΩΕΥΕ7Λ7-ΤΑΑεργολαβική σύμβαση ποσού 
1.584.131,37 €, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου, με συμβατική προθεσμία 
εκτέλεσης είκοσι (20) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 22-02-2022.  

8. Το έργο του θέματος έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΤΡΙΤΣΗΣ» του 
Υπ. Εσωτερικών.  
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9. Με την υπ’ αριθμ. 540177/30-06-21 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης εγκρίθηκε ο 
1ος ΑΠΕ του έργου. 
 
 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή του βασικού δικτύου συλλογής και 
αποχέτευσης ομβρίων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Ειδικότερα περιλαμβάνεται η 
κατασκευή του κεντρικού συλλεκτήρα και οκτώ συμβαλλόντων – δευτερευόντων αγωγών, με την 
τελική εκβολή των ομβρίων στον αποδέκτη, που είναι ο υφιστάμενος συλλεκτήρας της Λ. 
Μεσογείων. Η διάταξη του δικτύου έχει λειτουργική αυτοτέλεια και επάρκεια και συνδέεται, όπου 
ορίζεται στη μελέτη, με τα υπάρχοντα έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Οι αγωγοί που 
κατασκευάζονται είναι: 
i. Ο κεντρικός συλλεκτήρας ομβρίων ΚΟ, στις οδούς Κύπρου – Πεντέλης – Στρ. Παπάγου και 
Αναστάσεως.Στο τμήμα του ΚΟ στη οδού Κύπρου από τον αποδέκτη στη Λ. Μεσογείων Χ.Θ. 0+0,00 
έως τη Χ.Θ. 0+250,00  κατασκευάζεται χυτός αγωγός 2Χ1,50Χ1,00.    
ii. Ο αγωγός Ο1 που κατασκευάζεται στις οδούς Ελ. Βενιζέλου – Νικομήδειας – Αρτέμιδας και 
Κορυτσάς.  
iii. Ο αγωγός Ο2 που κατασκευάζεται στις οδούς Κύπρου και Σμύρνης. 
iv. Ο αγωγός Ο3 που κατασκευάζεται δυτικά της Πλατείας Κύπρου. 
v. Ο αγωγός Ο3Κ που αποτελεί επέκταση του υφιστάμενου αγωγού της οδού Κορυτσάς.  
vi. Ο αγωγός Ο4 που κατασκευάζεται στις οδούς Λευκωσίας και Βυζαντίου 
vii. Ο αγωγός Ο5 που κατασκευάζεται στις οδούς Λεμεσού και Βυζαντίου 
viii. Ο αγωγός Ο6 που κατασκευάζεται στην οδό Κυρήνειας 
ix. Ο αγωγός Ο7 που κατασκευάζεται στις οδούς Στρ. Παπάγου και 25ης Μαρτίου. 
 
Για την συλλογή των ομβρίων και τη παροχέτευσή τους στους κύριους αγωγούς, θα τοποθετηθούν 
φρεάτια υδροσυλλογής, όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης. 
 
 
Γ.    Ο  1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  
        Ο  1ος Α.Π.Ε που εγκρίθηκε με την υπ' αρ.   540177/30-06-21 Απόφαση του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:  

• 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 δυσχερούς προμέτρησης και αντικειμενικής δυσκολίας. 

• Τις νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωσή του 
έργου (1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεσή του και συγκεκριμένα τις    
Ν.Τ.1.1   Πρόσθετη τιμή για παραμένοντες ξυλότυπους – μεταλλότυπους,  Ν.Τ.1.2   Θερμομόνωση 
στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm και Ν.Τ.1.3    
Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την 
βαφή, επί τόπου του έργου, με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία. 

 
 
Δ. 2ος  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Α.Π.Ε.) –1η  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (Σ.Σ.Ε.) 
ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
 
Δ.1 Νομοθετικό πλαίσιο – Περιεχόμενο - Λόγοι Σύνταξης 2ου  Α.Π.Ε.. 
Το  έργο διέπεται από τον Νόμος 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016). Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
 
Δ.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 2ου  Α.Π.Ε. – 1ης  Σ.Σ.Ε. ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ   
 
Δ. 2.1 ΑΡΧΙΚΗ_ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Η κύρια σύμβαση δεν τροποποιείται, σε σχέση με την αρχική σύμβαση και   τον εγκεκριμένο 
1ο  Α.ΠΕ. με συνολική δαπάνη χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.   σε ισοζύγιο,  ήτοι 1.274.122,30 
€. 
 
Ο  2ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:  
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• 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 ακριβέστερες επί τόπου μετρήσεις μετά την έναρξη της  κατασκευής 
του έργου . 

• Τις μεταβολές των ποσοτήτων που προκύπτουν από την ανάγκη αλλαγής  της διατομής  του 
αγωγού ομβρίων D1400από το ΦΡ.1ε έως το ΦΡ.1ζ στη οδό Κύπρου, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η κατασκευή του αγωγού ομβρίων άνωθεν του υφιστάμενου αγωγού αερίου ο οποίος 
διασχίζει κάθετα την οδό Κύπρου .  
• Τις μεταβολές των ποσοτήτων που προκύπτουν από την ανάγκη την τροποποίηση της 
μελέτης που  αφορά την αντικατάσταση  υφιστάμενου αποδέκτη στην οδό Κορυτσάς. 
Συγκεκριμένα  : 
      Δ.2.1.1   ΑΛΛΑΓΗΣ  ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ  ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ  D1400 ΛΟΓΩ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ     ΑΓΩΓΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και μετά την διενέργεια ερευνητικών τομών που 
εκτελέστηκαν επί της οδού Κύπρου, από την Λεωφ. Μεσογείων έως την οδό Τσιγάντε, διαπιστώθηκε 
ότι επί της οδού Τσιγάντε υφίσταται αγωγός αερίου Φ14΄΄ μέσης τάσης ο οποίος διασχίζει κάθετα  
την οδό Κύπρου που δεν είχε επισημανθεί στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου. Το βάθος της 
άντυγας του εν λόγω αγωγού εντοπίστηκε, παρουσία υπαλλήλων του Αερίου Αττικής και μετρήθηκε 
1,75μ από την ερυθρά της οδού και σε απόλυτο υψόμετρο 177,50 μ, με συνέπεια να είναι κάθετος 
προς τον υπό κατασκευή αγωγό ομβρίων D1400. Η μετατόπιση του απαιτεί μεγάλο χρόνο και 
κόστος με σκοπό να αποφευχθεί. 
Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να συνεχιστεί η κατασκευή του αγωγού ομβρίων χωρίς 
καθυστέρηση, με το με αριθμό πρωτ. 735720/7-9-2021προτάθηκε από τον Ανάδοχο  η 
αντικατάσταση του αγωγού D1400 με δυο παράλληλους αγωγούς D1000 διπλού δομημένου 
τοιχώματος (CORRGATED), από το ΦΡ.1ε έως το ΦΡ.1στ για μήκος 46,00 μ και εν συνεχεία με δυο 
παράλληλους τσιμεντοσωλήνες D1200 από το ΦΡ. 1στ έως το ΦΡ. 1ζ για μήκος 50,00μ. 
    Το ανωτέρω έγγραφο διαβιβάστηκε από την Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού 
με το με αριθμό πρωτ. 15761/8-9-2021..  Με το με αριθμό πρωτ. 15901/9-9-2021 έγγραφο του 
Δήμου Παπάγου-Χολαργού, διαβιβάστηκε το αίτημα στους μελετητές μηχανικούς του έργου για τις 
απόψεις τους, . Τέλος , με το με αριθμό πρωτ. 16481/16-9-2021  έγγραφο του , ο Δήμου Παπάγου-
Χολαργού, απέστειλε  στην υπηρεσία τη απάντηση του μελετητή, με την οποία συναινεί με την 
αντικατάσταση του αγωγού D1400 με δυο παράλληλους αγωγούς D1000 διπλού δομημένου 
τοιχώματος από το ΦΡ.1ε έως το ΦΡ.1στ για μήκος 46,00 μ και εν συνεχεία με δυο παράλληλους 
τσιμεντοσωλήνες D1200 από το ΦΡ. 1στ έως το ΦΡ. 1ζ για μήκος 50,00μ.. 
Με τη με αρ. πρωτ. 850033/11-10-21 Απόφαση ΔΤΕΠΑ,  εγκρίθηκε  η παραπάνω τροποποίηση  της  
μελέτης του έργου,  αφού  το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής χορήγησε 
σύμφωνη γνώμη, για αυτήν την τροποποίηση (17η Συνεδρία / Θέμα 13ο / 29/09/2021). 
 Για να καταστεί εφικτή η παραπάνω λύση απαιτείται η σύνταξη της     
Ν.Τ.2.1Αγωγοί αποχέτευσης από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με λεία 
εσωτερική και αυλακωτή εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ 13476-3 SN16, DN/OD 1000 mmη 
οποία συμπεριλαμβάνεται στο 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 
            Για τον προσδιορισμό της τιμής της νέας εργασίας για Ν.Τ.2.1Αγωγοί αποχέτευσης από 
πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με λεία εσωτερική και αυλακωτή εξωτερική 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ 13476-3 SN16, DN/OD 1000 mm λαμβάνεται  η τιμή του επίσημου  άρθρου  
ΝΑΥΔΡ  Β\30.02.47  και η απαιτούμενη ποσότητα   υπολογίζεται στα  92,00μ.  
             Στην παραπάνω Νέα Τιμή εργασιών  Ν.Τ.2.1 εφαρμόζεται έκπτωση  66% που αντιστοιχεί 
στην έκπτωση τη ομάδας ΟΜΑΔΑ Γ :  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 
-ΔΙΚΤΥΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ,  ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
(ΟΔΙΚΩΝ ΚΛΠ)  καθώς και  ΓΕ και ΟΕ 18%.   

Οι αυξομειώσεις στις  ποσότητες που προκύπτουν μετά  την εφαρμογή της παραπάνω   
τροποποίησης  , συμπεριλαμβάνονται στο παρόντα 2ο  Α.Π.Ε. και προκαλούν  αντίστοιχη 
αυξομείωση ποσοτήτων εργασιών στις ομάδες του Α.Π.Ε. και η δαπάνη για  Ν.Τ.2.1 καλύπτεται  
αποκλειστικά από το κονδύλι των απροβλέπτων του έργου. 

 
Δ.2.1.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
ΟΔΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΚΟΡΥΤΣΑΣ. 
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           Η μελέτη του έργου  προέβλεπε την κατασκευή  του αγωγού ομβρίων 03Κ, με διάμετρο D600, 
επί της οδού Κορυτσάς, από την οδό Θάλειας έως την οδό Μελπομένης, με αποδέκτη υφιστάμενο 
αγωγού D700 , όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση (σελ. 6) του έργου ‘’οι υπερχειλίσεις… καθώς 
και οι λοιπές εσωτερικές απορροές του Πάρκου καταλήγουν στην βορειοδυτική είσοδο όπου μαζί με 
τον αγωγό Φ700 από την οδό Κορυτσάς και Πεντέλης και τον ανατολικό αγωγό της οδού Κύπρου 
(ανάντι της πλατείας), συγκεντρώνονται σε αγωγό που διέρχεται από το Άλσος Πελοποννήσου και 
καταλήγει στην τάφρο Υγείας΄, την τεχνική περιγραφή και στο σχέδιο 3.2 της εγκεκριμένης μελέτης 
του έργου. 
  Με το με αριθμό ΔΤΕΠΑ 125470/12.02.21 έγγραφό του, ο Ανάδοχος έθεσε  θέμα κατάργησης και 
αντικατάστασης του αποδέκτη υφιστάμενου αγωγού Φ700 από την Β.Δ. είσοδο του Πάρκου έως την 
οδό Κορυτσάς επί της οδού Πεντέλης καθώς και από την οδό Πεντέλης έως την οδό Θάλειας επί της 
οδού Κορυτσάς, αφού μετά από διερευνητικές τομές διαπιστώθηκε ότι  είναι φραγμένος από 
απορρίμματα και ρίζες δέντρων το οποίο είναι ένδειξη μη στεγανότητας και φθοράς των τοιχωμάτων 
του. 
        Με δεδομένο ότι ο εν λόγω αγωγός βρέθηκε μη λειτουργικός,    στο τμήμα της οδού Πεντέλης   
(8ης Μεραρχίας κινείται οριζιοντιογραφικά κάτω από τα προκήπια του πεζοδρομίου της οδού, ενώ 
και για μήκος 250 και πλέον μέτρων δεν βρέθηκαν φρεάτια επίσκεψης,   η υπηρεσία με το με αριθμό 
πρωτ. 146169/23.02.2021  έγγραφό της προς τσν Δήμο Παπάγου – Χολαργού πρότεινε την 
κατασκευή νέου αγωγού επι του οδοστρώματος της οδού Πεντέλης και την οδό Κορυτσάς διαμέτρου 
D600, με κατάργηση του υφιστάμενου υφιστάμενο αγωγού D700 . 
     Με το με αριθμό πρωτ. 3561/25.02.2021 έγγραφο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, διαβίβασε  το 
αίτημα στους μελετητές μηχανικούς του έργου για τις απόψεις τους. Με το με αριθμό πρωτ. 
7/02.04.2021 έγγραφο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, το αίτημα κατάργησης και αντικατάστασης 
του υφιστάμενου αγωγού κρίθηκε ως αποδεκτό και με  το με αριθμό πρωτ. 6238/07.04.2021 
έγγραφο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού προς την Περιφέρεια Αττικής απέστειλε την 
οριζοντιογραφία και την μηκοτομή για την τροποποίηση της μελέτης και την αντικατάσταση του  
υφιστάμενου αποδεκτή της  οδού Πεντέλης. Σύμφωνα με αυτή, θα κατασκευαστεί νέος Αγωγός από 
τον αποδέκτη Φ4γ του κεντρικού αγωγού Κ0έως το φρεάτιο 1α στη διασταύρωση των οδών 
Κορυτσάς και Θάλειας καταργώντας   τον υφιστάμενο μη λειτουργικό αγωγό D700 των οδών 
Κορυτσάς από Θάλειας έως Πεντέλης και Πεντέλης από Κορυτσάς  έως   τον Αποδέκτη Φ4γ. 
  Για την εφαρμογή της παρακάνω τροποποίησης  απαιτείται η  την κατασκευή  325,00 περίπου 
επιπλέον μέτρων αγωγού ( D600 310μ περίπου και D 800  13,10  μέτρα ) ενώ προκύπτει και  
αύξηση της διαμέτρου του κεντρικού Συλλεκτήρα Κ0 της μελέτης από D1000 σε D1200 , στο τμήμα 
3α-4γκαι για μήκος  L=233 μ. 
Οι αυξομειώσεις στις  ποσότητες που προκύπτουν μετά  την εφαρμογή της παραπάνω   
τροποποίησης  προκαλούν   αυξομείωση ποσοτήτων εργασιών στις ομάδες του Α.Π.Ε. Η δαπάνη 
για τις επιπλέον χωματουργικές εργασίες καθώς και η δαπάνη για τις  επιπλέον ποσότητες των 
τσιμενοσωλήνων  των αγωγών που προκύπτουν και  που δεν είναι δυνατόν  να καλυφθούν από την 
κύρια σύμβαση του έργου, καλύπτονται από την  1η Συμπληρωματική  Σύμβαση (1η Σ.Σ.Ε.)   
ήσσονος σημασίας  του έργου. 
 
 
Δ. 2.1.3. ΔΑΠΑΝΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

1ος  ΑΠΕ 2ος  ΑΠΕ Διαφορές 
από τη 

σύμβαση 
ΕΠΙ 

ΠΛΕΟΝ 

Διαφορές 
από τη 

σύμβαση 
ΕΠΙ 

ΕΛΑΤΤΟΝ 
 

Διαφορές 
από τον 
1ο Α.Π.Ε 

ΟΜΑΔΑ Α 316.353,45 407.664,25 447.280,75 130.927,30  39.616,50 

ΟΜΑΔΑ Β 
272.217,99 273.258,15 250.631,70  21.586,29 

-
22.626,45 

ΟΜΑΔΑ Γ 
187.497,08 187.497,08 166.013,50  21.483,58 

-
21.483,58 

ΟΜΑΔΑ Δ Ν.Τ. 0,00 20.592,32 28.412,32 28.412,32  7.820,00 

ΑΔΑ: Ψ3ΖΗ7Λ7-Ε0Φ



 6 

 
Αναλυτικά και ανά ομάδα εργασιών και Ν.Τ εργασιών., μετά την εφαρμογή της αντίστοιχης 
έκπτωσης και χωρίς την εφαρμογή του ΓΕ και ΟΕ (18%), προκύπτουν :  
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ,ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ,ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ. 
            Στον 2ο Α.Π.Ε. προκύπτει αύξηση δαπάνης  σε σχέση με τις εργασίες του εγκεκριμένου 1ου 
Α.Π.Ε.  του έργου κατά 39.616,50€, η οποία οφείλεται  στην επιμέτρηση ποσοτήτων των 
εκτελεσμένων εργασιών και   στην ακριβέστερη προμέτρηση των υπολοίπων εργασιών μετά και την   
τροποποίηση της διατομής του αγωγού της οδού Κύπρου  .  Ειδικότερα η επί πλέον δαπάνη 
ανέρχεται σε 41.233,50€ και η επί έλασσον ανέρχεται σε 1.617,00€  και συγκεκριμένα έχουμε: 

•       Αύξηση ποσοτήτων στα άρθρα τιμολογίου με Α.Τ: Α9.1.1, Α10, Α.11, Α15.1, Α16.1  και Α20 
συνολικής δαπάνης  41.233,50 €  .   

• Αντίστοιχα μείωση ποσοτήτων στα άρθρα τιμολογίου με Α.Τ.: Α9.2.1 και Α21  συνολικής 
δαπάνης 1.617,00 € . 
           Σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου προκύπτει αύξηση δαπάνης  κατά 130.927,30 €, 
η οποία οφείλεται στις αυξομειώσεις εκτελεσμένων εργασιών και   στην ακριβέστερη προμέτρηση 
των υπολοίπων εργασιών μετά και την   τροποποίηση της διατομής του αγωγού της οδού Κύπρου  . 
Ειδικότερα η επί πλέον δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 160.082,30€,  η δε επί έλασσον στο 
ποσόν των  29.155,00 €. 
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ , ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   
           Στον 2ο Α.Π.Ε. προκύπτει μείωση  δαπάνης  σε σχέση με τις εργασίες του εγκεκριμένου 1ου 
Α.Π.Ε.  του έργου κατά 22.626,45€, η οποία οφείλεται στην επιμέτρηση ποσοτήτων των 
εκτελεσμένων εργασιών και   στην ακριβέστερη προμέτρηση των υπολοίπων εργασιών μετά και την   
τροποποίηση της διατομής του αγωγού της οδού Κύπρου. Ειδικότερα η επί πλέον δαπάνη ανέρχεται 
σε 12.424,50€ και η επί έλασσον ανέρχεται σε 35.050,95€  και συγκεκριμένα έχουμε: 

•       Αύξηση ποσοτήτων στα άρθρα τιμολογίου με Α.Τ: Β2.2, Β2.3, Β4.1, Β6 και Β7.1   συνολικής 
δαπάνης  12.424,50 € . 

• Αντίστοιχα μείωση ποσοτήτων στα άρθρα τιμολογίου με Α.Τ.: Β1, Β2.1,Β3.1, Β4, Β9, Β10.1 
και Β10.2   συνολικής δαπάνης 34.803,45 € . 
        Σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου προκύπτει μείωση δαπάνης  κατά 21.586,29€, η 
οποία οφείλεται στις αυξομειώσεις εκτελεσμένων εργασιών σε σχέση με τη μελέτη και από την 
ακριβέστερη προμέτρηση των υπολοίπων εργασιών μετά και την σημειακή  τροποποίηση της 
μελέτης. Ειδικότερα η επί πλέον δαπάνη ανέρχεται σε 13.464,66 € και η επί έλασσον ανέρχεται σε 
35.050,95€.   
ΟΜΑΔΑ Γ :  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ -ΔΙΚΤΥΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ,  ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ ΚΛΠ) .  

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 776.068,52 

    
889.011,80 

892.338,27 116.269,75  3.326,47 

 
ΓΕ & ΟΕ 18% 139.692,33    160.022,12 160.620,89 20.948,63  598,76 

ΣΥΝΟΛΟ 915.760,85 1.049.033,92 1.052.959,16 137.198,31  3.925,23 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 137.364,13 4.091,06 165,82   137.198,31 -3.925,23 

ΣΥΝΟΛΟ 1.053.124,98 1.053.124,98 1.053.124,98 Σε ισοζύγιο 
Σε 

ισοζύγιο 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 220.997,32 220.997,32 220.997,32   

ΣΥΝΟΛΟ 
1.274.122,30 1.274.122,30 1.274.122,30 Σε ισοζύγιο 

Σε 
ισοζύγιο 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 3.403,00 3.403,00 3.403,00   

ΣΥΝΟΛΟ 
1.277.525,30 1.277.525,30 1.277.525,30 Σε ισοζύγιο 

Σε 
ισοζύγιο 

Φ.Π.Α  24% 306.606,07 306.606,07 306.606,07   

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1.584.131,37 1.584.131,37 1.584.131,37 Σε ισοζύγιο 
Σε 

ισοζύγιο 

ΑΔΑ: Ψ3ΖΗ7Λ7-Ε0Φ
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Στον 2ο Α.Π.Ε. προκύπτει μείωση δαπάνης  σε σχέση με τις εργασίες του εγκεκριμένου 1ου Α.Π.Ε.  
και του προϋπολογισμού του έργου κατά 21.483,58€, η οποία οφείλεται στην επιμέτρηση 
ποσοτήτων των εκτελεσμένων εργασιών στην ακριβέστερη προμέτρηση των υπολοίπων εργασιών 
μετά και την   τροποποίηση της διατομής του αγωγού της οδού Κύπρου.  Ειδικότερα η επί πλέον 
δαπάνη ανέρχεται σε 5.780,00€ και η επί έλασσον ανέρχεται σε 27.263,58 €  και συγκεκριμένα 
έχουμε: 

•       Αύξηση ποσοτήτων στο άρθρο τιμολογίου με Α.Τ: Γ3.1.5συνολικής δαπάνης  5.780,00€ . 

• Αντίστοιχα μείωση ποσοτήτων στα άρθρα τιμολογίου με Α.Τ.: Γ3.1.4,  Γ3.1.6, Γ4.1, Γ4.2 και 
Γ4.3  συνολικής δαπάνης 27.263,58  € . 

 
 
ΟΜΑΔΑ Δ :ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 
            Στον 2ο Α.Π.Ε. προκύπτει αύξηση δαπάνης  σε σχέση με τις εργασίες του εγκεκριμένου 1ου 
Α.Π.Ε.  του έργου κατά 7.820,00€, η οποία οφείλεται  στην Ν.Τ.2.1    Αγωγοί αποχέτευσης από 
πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με λεία εσωτερική και αυλακωτή εξωτερική επιφάνεια 
κατά ΕΛΟΤ 13476-3 SN16, DN/OD 1000 mm 
           Σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου προκύπτει αύξηση δαπάνης  κατά 28.412,32€,  
ήτοι 33.52654€ με Γ.Ε. & Ο.Ε., που καλύπτεται  αποκλειστικά από το κονδύλι των απροβλέπτων του 
έργου. 
 
Δ.2.1.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ – ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 
Ανά  ομάδα εργασιών προκύπτουν :   
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ , 
ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ. 

• Προκύπτει αύξηση  της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης (μετά την εφαρμογή της 
έκπτωσης  και μη συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε.) κατά 130.927,30€, ή ποσοστό 
(130.927,30€ / 316.353,45=41,39 %), η  οποία θα καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων του 
έργου καθώς και από τις έλασσον δαπάνες των ομάδων Β και Γ. 

 
ΟΜΑΔΑ N.T.Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΑΡΜΟΙ, 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

• Προκύπτει μείωση  της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης  
και μη συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε.) κατά 21.586,29 €, ή ποσοστό (21.586,29 / 
272.217,99=7,93%), (μικρότερο του ορίου 20%), η  οποία θα καλυφθεί από τις επί έλαττον δαπάνες 
προκείμενου να εκτελεστούν εργασίες στην   ΟΜΑΔΑ Α. 

 
ΟΜΑΔΑ Γ :  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ -ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ,  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ ΚΛΠ). 
• Προκύπτει μείωση  της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης  
και μη συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε.) κατά 21.483,58€, ή ποσοστό (21.483,58/ 
187.497,08=11,46%), (μικρότερο του ορίου 20%), η  οποία θα καλυφθεί από τις επί έλαττον 
δαπάνες προκείμενου να εκτελεστούν εργασίες στην   ΟΜΑΔΑ Α. 
Το συνολικό ποσό των χρησιμοποιηθέντων επί έλαττον δαπανών για χρήση σε άλλες ομάδες, ( μετά 
την εφαρμογή της έκπτωσης και χωρίς την εφαρμογή του ΓΕ & ΟΕ),  ανέρχεται  σε 43.069,87€ ή 
ποσοστό (43.069,87 / 776.068,52) =  5,55%, ήτοι  μικρότερο του ορίου 10% επί του συνόλου του 
έργου. 
 

• Η δαπάνη των νέων τιμών   συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% ανέρχεται στις 
33.526,54 € € και καλύπτεται  αποκλειστικά από το κονδύλι των απροβλέπτων του έργου. 

• Η δαπάνη των απροβλέπτων μειώνεται στο ποσό των 165,82€. 
        Η δαπάνη των εργασιών  συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων  ανέρχεσαι στο ποσό των  
1.053.124,98€, ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 

 

ΑΔΑ: Ψ3ΖΗ7Λ7-Ε0Φ



 8 

        Στον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη των απολογιστικών και της αναθεώρησης παραμένουν 
αμετάβλητες.  
       Το σύνολο της δαπάνης του έργου ανέρχεται στο ποσό των  1.584.131,37 €, ήτοι σε ισοζύγιο με 
την αρχική σύμβαση. 
 
 
Δ.2.2   1ηΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ (Σ.Σ.Ε.) ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ   
         Ο 2ος 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 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   . 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. 
 
Δ.2.2.1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
ΟΔΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΚΟΡΥΤΣΑΣ 
Η 1η Σ.Σ.Ε.  συντάχθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση εργασιών που προέκυψαν 
μετά την τροποποίηση της μελέτης που  αφορά την αντικατάσταση υφιστάμενου αποδέκτη στην οδό 
Πεντέλης – Κορυτσάς. Η 1η Σ.Ε.Ε. συμπεριλαμβάνει  την δαπάνη για τις επιπλέον χωματουργικές 
εργασίες καθώς και την δαπάνη για τις  επιπλέον ποσότητες των τσιμενοσωλήνων  των αγωγών 
που προκύπτουν και  δεν είναι δυνατόν  να καλυφθούν από την κύρια σύμβαση του έργου. 
 
 Συγκεκριμένα οι εργασίες αυτές είναι  :  
            α) Α.Τ. Α8.1.1.    Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m  , με απαιτούμενη ποσότητα 400,00 m3 
β) Α.Τ. Α9.1.1.    Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, με απαιτούμενη ποσότητα 1.000,00 m3 
            γ) Α.Τ. Α10. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων   για την αντιμετώπιση  ΟΚΩ,  με 
απαιτούμενη ποσότητα 300,00 m 
             δ) Α.Τ. Α11. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής, με απαιτούμενη ποσότητα 1.400,00 m3. 
             ε) Α.Τ. Α15.1. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων ,με απαιτούμενη ποσότητα 
650,00 m2. 
στ) Α.Τ. Α16.1. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με  θραυστό αμμοχάλικο λατομείου ,με 
απαιτούμενη ποσότητα 900,00 m3. 
             ζ) Α.Τ. Α20. Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα ,με απαιτούμενη 
ποσότητα 1.000,00 m2. 
              η) Α.Τ.Γ3.1.2.Προμήθεια προκατασκευασμένων τσιμενοσωλήνων ονομαστικής διαμέτρου 
D600 mm , με απαιτούμενη ποσότητα 310,00 μ. 
              θ) Α.Τ.Γ3.1.3.Προμήθεια προκατασκευασμένων τσιμενοσωλήνων ονομαστικής διαμέτρου 
D800 mm , με απαιτούμενη ποσότητα 15,00 μ. 
              ι) Α.Τ.Γ3.1.5.Προμήθεια προκατασκευασμένων τσιμενοσωλήνων ονομαστικής διαμέτρου 
D1200 mm , με απαιτούμενη ποσότητα 233,00 μ. 
 
 
Στις παραπάνω   εργασίες  εφαρμόζεται  έκπτωση   που αντιστοιχεί στην έκπτωση τη αντίστοιχης   
ομάδας της Αρχικής σύμβασης.  
 
 
 
Δ.2.2.2. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΧΥΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Σύμφωνα με την μελέτη έργου, στο   τμήμα του ΚΟ στη οδού Κύπρου από τον αποδέκτη στη Λ. 
Μεσογείων Χ.Θ. 0+0,00 έως τη Χ.Θ. 0+250,00  κατασκευάζεται χυτός αγωγός 2Χ1,50Χ1,00.  Mε την 
έναρξη της κατασκευής του χυτού αγωγού , μετά την  έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης και την 
έκδοση της απαιτούμενης άδειας τομής και μετά  την διενέργεια διερευνητικών τομών στο πρώτο 
τμήμα , διαπιστώθηκε η ύπαρξη  παλαιών αγωγών Ο.Κ.Ω. οι οποίοι οδεύουν παράλληλα προς το 
σκάμμα  του  χυτού αγωγού, που σε συνδυασμό με μεγάλο πλάτος σκάμματος και το βάθος του, 
καθιστούσαν  αναγκαία  της χρήσης κατάλληλης μεθόδου αντιστήριξης που θα εξασφαλίζει    την 
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ευστάθειας των πρανών, την έντεχνη κατασκευή του αγωγού και   θα παρέχει ασφάλεια   σε 
μηχανήματα και προσωπικό. Για την απαιτούμενη αντιστήριξη στα   πρώτα 60 μ.( και αφού 
αποκλείστηκε η χρήση  των μεταλλικών περασμάτων που προβλέπει η μελέτη για τους σωληνωτούς 
αγωγού δεδομένου ότι η μέθοδος αυτή δεν  ενδείκνυται για τα   μεγάλα πλάτη εκσκαφών του χυτού   
αγωγού   και  επιπλέον   δεν  επιτρέπει την κατασκευή  των   ξυλοτύπων του)  προτάθηκε και 
εγκρίθηκε με τον 1οΑ.Π.Ε. η μέθοδος αντιστήριξης με   πασσαλοσανίδες σύμφωνα με τα άρθρα Α.Τ. 
Α17, Α18 και Α19 του τιμολογίου του έργου με ανάλογη αύξηση των ποσοτήτων που η μελέτη 
προβλέπει και με τις αναγκαίες  νέες εργασίες του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.   Ν.Τ.1.1   Πρόσθετη τιμή για 
παραμένοντες ξυλότυπους – μεταλλότυπους,  Ν.Τ.1.2   Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με 
πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη προκειμένου η  εσωτερική παρειά να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως εξωτερικός ξυλότυπος του αγωγού και να επιτυγχάνεται το ελάχιστο δυνατόν 
πλάτος σκάμματος αγωγού. 
 
Mε την ολοκλήρωση της   κατασκευής του πρώτου τμήματος του χυτού αγωγού και κατά την εξέλιξη 
του έργου ,διαπιστώθηκε η ανάγκη της εφαρμογής του παραπάνω συστήματος αντιστήριξης και 
στον υπολειπόμενο χυτό αγωγό,  σε μήκος 190,00 μ., που θα εξασφαλίζει    την ευστάθειας των 
πρανών, την έντεχνη κατασκευή του αγωγού και   θα παρέχει ασφάλεια   σε μηχανήματα και 
προσωπικό, δεδομένου ότι επικρατούν παρόμοιες ή και δυσμενέστερες συνθήκες (παλαιοί 
αχαρτογράφητοι  αγωγοί  Ο.Κ.Ω.  παράλληλα προς το σκάμμα ,μεγάλο πλάτος σκάμματος , βάθος > 
1,75 και στενότητας χώρου. Επιπλέον, διαπιστώθηκε  η ύπαρξη σημαντικού ποσοστού διάσπαρτων 
βραχωδών πετρωμάτων  σε μικρό   βάθος εκσκαφής, γεγονός που καθιστά αδύνατη την  έμπηξη 
των πασσαλοσανίδων αντιστήριξης των πρανών του ορύγματος με την συμβατική μέθοδο έμπηξής 
τους με κρουστική ή δονητική κεφαλή εφαρμοσμένη σε εκσκαφέα με δικτυωτή μπούμα, καθώς και με 
ανάλογο πασσαλοεμπήκτη σε όλο το παραπάνω τμήμα. Σε κάποια σημεία θα   πρέπει   να 
προηγηθεί εργασία προδιάτρησης των οπών οπού θα γίνει η έμπηξη των πασσαλοσανίδων . Για την 
εκτέλεση αυτών των εργασιών αντιστήριξης πρανών του χυτού αγωγού ,  θα απαιτηθούν εργασίες η 
δαπάνη των οποίων δεν είναι δυνατόν  να καλυφθεί  από την κύρια σύμβαση του έργου και 
αποτελούν αντικείμενο της 1ης Σ.Σ.Ε. ήσσονος σημασίας του έργου. 
 
Συγκεκριμένα οι εργασίες αυτές είναι  :  
            α) Α.Τ. Α17.Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων  , με απαιτούμενη ποσότητα 446.000,00 
kgr. 
β) Α.Τ. Α18.Έμπηξη  χαλύβδινων πασσαλοσανίδων  , με απαιτούμενη ποσότητα 2.285,00m2 
            γ) Α.Τ. Α19.Εξόλκυση   χαλύβδινων πασσαλοσανίδων  , με απαιτούμενη ποσότητα 
2.285,00m2 
             δ) Α.Τ.Ν.Τ.1.1  Πρόσθετη τιμή για παραμένοντες ξυλότυπους – μεταλλότυπους (1ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) , με απαιτούμενη ποσότητα 600,00 m2. 
ε) Α.Τ. Ν.Τ.1.2    Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη 
πάχους 50 mm (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) , με απαιτούμενη ποσότητα 1.200,00 m2 
στ) Α.Τ. Ν.Τ.2.2 Κρουστοπεριστροφικής  διάτρησης των οπών διαμέτρου  Φ401mmη οποία 
συμπεριλαμβάνεται στο 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 
  
  Η Ν.Τ.2.2   Κρουστοπεριστροφικής  διάτρησης των οπών διαμέτρου   Φ401mm συντάχθηκε   
με βάση προσφορές συνολικής τιμής προδιάτρησης τις οποίες έλαβε η επιτροπή εξακρίβωσης 
κόστους τιμών μονάδος νέων εργασιών του άρθρου156 του Ν. 4412/2016,  και η απαιτούμενη 
ποσότητα για την κατασκευή του παραπάνω τμήματος υπολογίζεται στα   900,00 μ.   
Στις παραπάνω   εργασίες  εφαρμόζεται  έκπτωση   που αντιστοιχεί στην έκπτωση τη αντίστοιχης   
ομάδας της Αρχικής σύμβασης.  
 
Tο συνολικό κόστος των παραπάνω εργασιών προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των  166.119,52  
€, συμπεριλαμβανομένου του   Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% , που αποτελεί και τη δαπάνη των εργασιών στην 1η 
Συμπληρωματική Σύμβαση του  2ου Α.Π.Ε 
 
 
Δ.2.2.2 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του 2ου Α.Π.Ε. & της 1ης  Σ.Σ.Ε. ΗΣΣΟΝΟΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ   
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Συνοπτικά οι επερχόμενες μεταβολές με τον παρόντα ΑΠΕ, είναι οι παρακάτω: 
 
 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1η 
ΣΥΜΠ/ΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ποσοστό επί 
αρχικής σύμβασης.  

(%) 

ΔΑΠΑΝΗ   ΜΕ ΓΕ&ΟΕ: 1.052.959,16 166.119,52   

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 165,82 24.917,93   

ΣΥΝΟΛΟ 1.053.124,98 191.037,45   

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 220.997,32 0,00   

ΣΥΝΟΛΟ 1.274.122,30 191.037,45 14,99% 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 3.403,00 91,58   

ΣΥΝΟΛΟ 1.277.525,30 191.129,03 14,96% 

Φ.Π.Α  24% 306.606,07 48.870,97   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.584.131,37 237.000,00 14,96% 

 
 

• Αναλυτικά: Η δαπάνη των εργασιών στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του  2ου Α.Π.Ε., 
ανέρχεται στο ποσό των 166.119,52€. 

• Η δαπάνη των απροβλέπτων υπολογίστηκε στο 15% της δαπάνης , δηλ. ανέρχεται στο 
ποσό των 24.917,93 €  

• Η δαπάνη των εργασιών στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του  2ου Α.Π.Ε., ανέρχεται στο 
ποσό των 191.037,45€ δηλ. ποσοστό (191.037,45/ 1.274.122,30=  14,99%,  

• Η συνολική δαπάνη  της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του  2ου Α.Π.Ε. με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., ανέρχεται στο ποσό των 237.000,00€, δηλ. ποσοστό ( 237.000,00/1.584.131,37=)  14,96%.  

 

• 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 14,99% 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.3.  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου Α.Π.Ε. 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΤΕΙΝ/ΝΟ 1η ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
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ΣΥΜΒΑΣΗ Σ 1ος  ΑΠΕ Σ 2ος  ΑΠΕ 
ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 

1η Σ.Σ 

ΣΥΜΠ/ΤΙΚ
Η 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
2ου Α.Π.Ε. 

ΔΑΠΑΝΗ   ΜΕ 
ΓΕ&ΟΕ: 

915.760,85 1.049.033,92 1.052.959,16 166.119,52 
1.219.078,6

8 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ   137.364,13 4.091,06 165,82 24.917,93 25.083,75 

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

1.053.124,9
8 

1.053.124,98 1.053.124,98 191.037,45 
1.244.162,4

3 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕ
Σ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

220.997,32 220.997,32 220.997,32 0,00 220.997,32 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

1.274.122,3
0 

1.274.122,30 1.274.122,30 191.037,45 
1.465.159,7

5 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 3.403,00 3.403,00 3.403,00 91,58 3.494,58 

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

1.277.525,3
0 

1.277.525,30 1.277.525,30 191.129,03 
1.468.654,3

3 

Φ.Π.Α  24% 306.606,07 306.606,07 306.606,07 48.870,97 352.477,04 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  ΜΕ 
Φ.Π.Α 

1.584.131,3
7 

1.584.131,37 1.584.131,37 237.000,00 
1.821.131,3

7 

 
             Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η συνολική δαπάνη των εργασιών Αρχικής και 
Συμπληρωματικής Σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 1.465.159,75 € που σε σχέση με το ποσό 
των  1.274.122,30 € της συμβατικής δαπάνης εργασιών   και του    1ου Α.Π.Ε. του έργου και  
παρουσιάζει μια αύξηση ποσού της τάξεως των 191.037,47 €,  ή  ποσοστό  14,99 %, δηλ. όσο το 
ποσό της δαπάνης των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου. Η συνολική 
δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. αρχικής και Συμπληρωματικής Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της 
Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ανέρχεται στο ποσό των 1.821.131,37 € που σε σχέση με το ποσό 
των  1.584.131,37 € ης συμβατικής δαπάνης εργασιών   και του    1ου Α.Π.Ε. του έργου και 
επομένως παρουσιάζει αύξηση ποσού της τάξεως των 237.000,00 €, ή  ποσοστό  14,96 %,  δηλ. 
όσο το ποσό της συνολικής δαπάνης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου. 
 
 
Και επειδή: 

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

• Σύμφωνα με το άρθρο 144, παρ. 2,  ου Ν. 4412/2016 : «Επιτρέπεται η τροποποίηση της 
εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για τη διόρθωση σφαλμάτων της ή τη 
συμπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις….» . 
Οι  μελέτες ως προς την αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού ομβρίων καθώς και τη 
τροποποίηση της διατομής του αγωγού D1400 κρίνονται  τεχνικά ορθές και οι αυξομειώσεις των 
ποσοτήτων των εργασιών που  προκύπτουν περιλαμβάνονται στον  παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών του έργου. 

• 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 
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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….» 

• Συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου. 132  παρ. 2 σύμφωνα με το οποίο:  
«2  Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της 
παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των 
δύο ακόλουθων τιμών: 
α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και 
β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. 
Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-
πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. »  
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». 

• Επιπρόσθετα, με τον παρόντα ΑΠΕ: 
Δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του και στους όρους της 
Σύμβασης.  
Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. 
Δεν καταργείται κάποια ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
Δεν θίγεται η πληρότητα, η αρτιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, αντίθετα βελτιώνονται 
Γίνεται χρήση "επί έλασσον δαπανών", χωρίς να γίνεται όμως υπέρβαση των ποσοστών που 
προβλέπονται από την παρ. 4γ του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
(20% ανά ομάδα εργασίας και 10% επί του συνόλου). 

• Η αύξηση της  δαπάνης των εργασιών σε ότι αφορά την αρχική σύμβαση   καλύπτεται από 
την δαπάνη απροβλέπτων του έργου και το σύνολο των δαπανών του 2ου Α.Π.Ε. για την αρχική 
σύμβαση  ανέρχεται σε 1.584.131,37 €, δηλ. σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε και  τις 
αντίστοιχες συμβατικές δαπάνες . 

• Η συνολική δαπάνη  Αρχικής και Συμπληρωματικής Σύμβασης του 3ου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 
1.821.131,37€, 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. 

• Στον 2ο Α.Π.Ε. ,  την 1η Σ.Σ.Ε.  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  2ο  Α.Π.Ε. και  την 1η Σ.Σ.Ε.   
 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
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          1. Την  έγκριση της τροποποίηση της μελέτης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ» αναδόχου εταιρείας  ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε., ως προς την 
αντικατάσταση του υφιστάμενου αποδεκτή αγωγού ομβρίων στην οδό Πεντέλης – Κορυτσάς 
σύμφωνα με τα παραπάνω. 
       2. Την  έγκριση του 2ου ΑΠΕ - 1ης Σ.Σ.Ε. Ήσσονος Σημασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ» συνολικής δαπάνης Αρχικής Σύμβασης ποσού 1.584.131,37 €,  με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (σε ισοζύγιο με την αρχική), και συνολικής δαπάνης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης ποσού 237.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. 
αρχικής και Συμπληρωματικής Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., 
ανέρχεται στο ποσό των 1.821.131,37 € που σε σχέση με το ποσό των  1.584.131,37 € της 
συμβατικής δαπάνης εργασιών   και του    1ου Α.Π.Ε. του έργου παρουσιάζει αύξηση ποσού της 
τάξεως των 237.000,00 €, ή  ποσοστό  14,96 %,  δηλ. όσο το ποσό της συνολικής δαπάνης της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου,  που συντάσσεται  προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
εκτέλεση εργασιών,  των οποίων η ανάγκη προέκυψε μετά την έναρξη εκτέλεσης του έργου και 
κρίνεται απαραίτητη για την περαιτέρω άρτια και έντεχνη εκτέλεση και αποπεράτωση του έργου, έτσι 
όπως παραπάνω αναλύθηκε. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
          1. Την  έγκριση της τροποποίηση της μελέτης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ» αναδόχου εταιρείας  ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε., ως προς την 
αντικατάσταση του υφιστάμενου αποδεκτή αγωγού ομβρίων στην οδό Πεντέλης – Κορυτσάς 
σύμφωνα με τα παραπάνω. 
       2. Την  έγκριση του 2ου ΑΠΕ - 1ης Σ.Σ.Ε. Ήσσονος Σημασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ» συνολικής δαπάνης Αρχικής Σύμβασης ποσού 1.584.131,37 €,  με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (σε ισοζύγιο με την αρχική), και συνολικής δαπάνης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης ποσού 237.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. 
αρχικής και Συμπληρωματικής Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., 
ανέρχεται στο ποσό των 1.821.131,37 € που σε σχέση με το ποσό των  1.584.131,37 € της 
συμβατικής δαπάνης εργασιών   και του    1ου Α.Π.Ε. του έργου παρουσιάζει αύξηση ποσού της 
τάξεως των 237.000,00 €, ή  ποσοστό  14,96 %,  δηλ. όσο το ποσό της συνολικής δαπάνης της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου,  που συντάσσεται  προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
εκτέλεση εργασιών,  των οποίων η ανάγκη προέκυψε μετά την έναρξη εκτέλεσης του έργου και 
κρίνεται απαραίτητη για την περαιτέρω άρτια και έντεχνη εκτέλεση και αποπεράτωση του έργου, έτσι 
όπως παραπάνω αναλύθηκε. 
 

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

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ Αγγέλης Σπυρίδων καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση. 
➢ 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 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ), στο σκέλος που 
αφορά στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο, κλείνει σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό ποσό 
καθώς το επιπλέον κόστος καλύπτεται από τη σημαντική μείωση των απροβλέπτων και από το 
θετικό πλεόνασμα των αυξομειώσεων των ποσοτήτων διαφόρων συμβατικών εργασιών. Το 
σκέλος που αφορά σε εργασίες, που τροποποιούν το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης και 
καλύπτονται από την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ), κρίνεται επαρκώς 
αιτιολογημένο ως προς την αναγκαιότητα της τροποποίησής του, καθώς αναφέρεται σε 
εργασίες αντικατάστασης υφιστάμενου αγωγού (στην  οδό Κορυτσάς) που εντοπίστηκε 
φραγμένος από ρίζες και φερτά υλικά και διαρρηγμένος σε πολλά σημεία. Επιφυλάξεις 
διατηρούμε σε δύο σημεία: 
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(α) Στην υποκατάσταση, ως προς το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, προβλεπόμενου αγωγού 
διαμέτρου 1400 mm με δύο πλαστικούς, αν και ενισχυμένους, αγωγούς των 1000 mm, της ίδιας 
παροχετευτικής ικανότητας και (β) Στο γεγονός, σχετικά με το αντικείμενο της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, ότι το κόστος των προβλεπόμενων υπερσυμβατικών 
εργασιών (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) διαμορφώνεται στο 14,994% επί του συμβατικού, 
χαμηλότερη του 15%, ώστε αυτή να πέσει στην ήπια κατηγορία της «ήσσονος σημασίας». 
Μένουν έτσι «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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