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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. 2725/2021 
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 66ο  
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και την σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  
του έργου :«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΩ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» συνολικής δαπάνης 2.756.853,34€ (με 
ΦΠΑ),αναδόχου ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ ΑΕ. 
 
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 στην κα Καράλη 
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(Προϊστάμενη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτικής Αττικής) η οποία ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87Α'/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Την υπ’ αριθμ.: 37419/13479/08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11.05.2018), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις ΄Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ Α΄147/8-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

4. 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 της 
Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6, με αρ.πρωτ.: 13400/17.04.2013, της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

5. Την με αριθμ.:198409/16.10.2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί τοποθέτησης 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων & 
Υποδομών.  

6. Την με αρ.πρωτ.: οικ.20955/22.01.2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετούνται οι ασκούντες καθήκοντα ευθύνης, υπάλληλοι της Π.Α. 

7. Την με αριθμ.499022/2-9-2019 (ΦΕΚ688/ΥΟΔΔ/3-9-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».  

8. Την με αριθμ.: 505910/04-09-2019 (ΦΕΚ 3411Β/06-09-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Ανάθεση – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς 
Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής». 

9. Την με αρ. πρωτ.:  283058/09.04.2021, Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
μετακινήθηκε  Προϊσταμένη στο Τμήμα Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων  της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 

10. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος. 
11. Το εργολαβικό συμφωνητικό που υπεγράφη στις 21-11-2019 (αρ. πρωτ. 754193/ 21-11-219 

& ΑΔΑ: 78377Λ7-Η62) για ποσό 2.756.853,34€ (με ΦΠΑ). 

12. Την με αρ. πρωτ. 825633/13-12-2019 απόφαση του αναπληρωτή Προϊσταμένου του 
Τμήματος Υδραυλικών Έργων και Λιμενικών Έργων, με την οποία  εγκρίθηκε το 
χρονοδιάγραμμα του εν λόγω έργου  με προθεσμία περαίωσης 21/05/2021. 

13. Την με αρ. πρωτ.246021/7-4-2020 (ΑΔΑ: ΩΜ9Γ7Λ7-ΖΒΡ) Απόφαση έγκρισης του     1ου 
Α.Π.Ε. του έργου του θέματος. 

14. Την με αρ. πρωτ. 535823/29-6-2021 (ΑΔΑ: 629Θ7Λ7-ΒΘΧ) Απόφαση έγκρισης του 2ου 
Α.Π.Ε. του έργου του θέματος. 

15. Την με αρ. πρωτ. 502663/17-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης του Τμήματος 
Υδραυλικών Έργων και Λιμενικών Έργων, με την οποία  εγκρίθηκε το αναπροσαρμοσμένο 
χρονοδιάγραμμα του εν λόγω έργου  με προθεσμία περαίωσης 21/09/2022. 

16. Την θετική γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α για την σύναψη 1ης ΣΣΕ στον 3ο ΑΠΕ, σύμφωνα με το 
Πρακτικό της 19ης Συνεδρίας την 20/10/2021. 

17. Το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016    «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη 
διάρκειά τους.   Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες», σύμφωνα με το οποίο 

 «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» και  
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«Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής 
σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
εφόσον πληρούνται αθροιστικά» τα ακόλουθα (Άρθρο 156 παρ.1.β. Ν.4412/16): 

• η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των 5.225.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων και  

• του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης. 
 

 
        Ε Π Ε Ι Δ Η 

Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει, μέσω της 1ης Σ.Σ.Ε. την απολογιστική 
δαπάνη: 

1. της διαχείρισης των πρόσθετων προϊόντων εκσκαφής 
2. της περαιτέρω μισθοδοσίας των αρχαιολόγων του έργου λόγω της παράτασης του χρόνου 

περαίωσης του έργου με τη με αρ. πρωτ. 1066/ 18-05-2021  Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και την αναγκαιότητα ταυτόχρονης παρουσίας δύο 
αρχαιολόγων στο έργο 

3. των εργασιών μετατόπισης των Ο.Κ.Ω., οι οποίες οφείλονται σε απρόβλεπτους παράγοντες 
που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης αλλά και κατά την 
εξέλιξη του έργου. 

Οι ανωτέρω απολογιστικές εργασίες κρίνονται απαραίτητες και επιτακτικές για την άρτια, έντεχνη 
και λειτουργική κατασκευή του έργου, ενώ με τον παρόντα ΑΠΕ : 

• Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς 
και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την Αρχική Σύμβαση και 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.  

• Δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου  

• Δεν καταργείται ομάδα εργασιών 

• Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά 
τεύχη  

 

 

 
Η 1η Σ.Σ.Ε. πληροί αθροιστικά τις διατάξεις των άρθρων 132 και 156 του Ν. 4412/2016 και η 

συνολική της δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 327.500,00 € χωρίς ΦΠΑ, το οποίο αναλογεί σε 
ποσοστό 14,99 % της αρχικής σύμβασης, που είναι μικρότερο από το οριζόμενο με τον ανωτέρω 
νόμο (50% της αρχικής σύμβασης)  ήτοι ποσοστό (327.500,00  € / 2.184.458,45 =) 14,99 % .  
Παράλληλα επειδή η δαπάνη της είναι μικρότερη από το οριζόμενο στην παράγραφο 1. β. του 
άρθρου 156 του Ν. 4412/16 «15% της αξίας της αρχικής σύμβασης»δύναται να γίνει τροποποίηση 
της σύμβασης «άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά 
η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και η παραγράφος 2 του άρθρου 132.».  

 

Οι απολογιστικές εργασίες της 1ης Σ.Σ.Ε. κατέστησαν απόλυτα αναγκαίες και επιτακτικές κατά την 
εκτέλεση του έργου, χωρίς αυτές δεν είναι δυνατή η έντεχνη και λειτουργική κατασκευή του έργου, η 
δαπάνη τους δεν δύναται να καλυφθεί από το αρχικό κονδύλι των απολογιστικών και δεν μπορούν 
να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση και τον αρχικό ανάδοχο για τεχνικούς αλλά και 
οικονομικούς λόγους, αφού οποιαδήποτε αλλαγή θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα και 
ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή.  

 

Η ανάγκη σύνταξης της 1ης Σ.Σ.Ε.  προέκυψε, λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή.  

• Η τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης 

• Η συνολική αξία της τροποποίησης της Σύμβασης (1η Σ.Σ.Ε.) ανέρχεται στο ποσό των 
327.500,00 € χωρίς ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης, αλλά 
ούτε και το 15% της αρχικής σύμβασης . 

 

Πιο αναλυτικά: 
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• Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής της εν λόγω εργολαβίας προέκυψε μεγάλο 
πλήθος υπογείων δικτύων, οι θέσεις των οποίων δεν επέτρεπε την κατασκευή του δικτύου 
ομβρίων με τρόπο έντεχνο και λειτουργικό, συνεπώς ήταν επιβεβλημένη η μετατόπιση των 
συγκεκριμένων δικτύων Ο.Κ.Ω. Ανάλογες μετατοπίσεις απαιτούνται σε πολλές θέσεις στις 
υπόλοιπες φάσεις του έργου και δεδομένου ότι τo σύνολο των δικτύων δεν είχαν προβλεφθεί 
στην αρχική μελέτη του έργου, αφού πολλά δίκτυα κατασκευάστηκαν στο χρονικό διάστημα 
που μεσολαβούσε από τη σύνταξη της μελέτης έως τη σύναψη σύμβασης και άλλα, κυρίως 
ΔΕΔΔΗΕ, δεν ήταν αποτυπωμένα στα σχέδια ΟΚΩ που ελήφθησαν μετά την υπογραφή της 
σύμβασης και κατά την σύνταξη της μελέτης, οπότε ήταν αδύνατο να προϋπολογιστεί το 
ακριβές ύψος της αντίστοιχης δαπάνης ώστε να συμπεριληφθεί στη δαπάνη απολογιστικών 
του έργου. 

• Στην πορεία των εργασιών αποκαλύφθηκαν αρχαιολογίες στην οδό Αγάθου, με αποτέλεσμα 
να διακοπούν οι εργασίες κατασκευής της παρούσας εργολαβίας και να ζητηθεί από τον 
ανάδοχο του έργου να συνδράμει στις εργασίες αποκάλυψης των ευρημάτων και στη 
συνέχεια στις εργασίες κατάχωσής τους. Οι εργασίες αυτές που αφορούν σε πρόσθετη 
απασχόληση αρχαιολόγου, διαχείριση προϊόντων εκσκαφών και εργασίες εκσκαφής και 
κατάχωσης ήταν αδύνατο να προβλεφθούν στο στάδιο της μελέτης. 

•  Η ταυτόχρονη ανάπτυξη δύο συνεργείων απαιτεί την  απασχόληση δύο αρχαιολόγων στο 
έργο και την αντίστοιχη κάλυψη της μισθοδοσίας τους έως την νέα προθεσμία περαίωσης  
21/09/2022. 

• Δεδομένων των απαιτούμενων μετατοπίσεων των δικτύων Ο.Κ.Ω. στο έργο προκύπτει 
αύξηση των προβλεπόμενων προϊόντων εκσκαφής προς ανακύκλωση και συνεπώς 
απαιτείται αύξηση της αντίστοιχης δαπάνης διαχείρισής τους. 

• Στην εκκίνηση των εργασιών διαπιστώθηκε απόκλιση του βάθους ροής στον υφιστάμενο 
αποδέκτη Σ1/1 (οδός Αγάθου) με αποτέλεσμα να απαιτηθεί καθαίρεση του υφιστάμενου 
πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων σε τμήμα που δεν είχε προβλεφθεί από την αρχική μελέτη 
και συνεπώς τα προς διαχείριση σύμμικτα προϊόντα εκσκαφής  προς διαχείριση αυξήθηκαν 
και μαζί τους αυξήθηκε και η αντίστοιχη δαπάνη απολογιστικών εργασιών και ο συνολικός 
χρόνος κατασκευής του έργου. 

• Για την κατασκευή του δικτύου ομβρίων απαιτήθηκε και απαιτείται η καθαίρεση του 
υφιστάμενου σε λειτουργία παλαιού δικτύου ομβρίων, γεγονός που αυξάνει τα σύμμικτα 
προϊόντα εκσκαφής ακόμη περισσότερο και προκαλεί μεγαλύτερες καθυστερήσεις στο έργο 
συμπαρασύροντας τη συνολική δαπάνη των απολογιστικών εργασιών. Μετά από επιτόπιο 
έλεγχο και ερευνητικές τομές στις οδούς της Β’ Φάσης του έργου διαπιστώθηκε ότι η όδευση, 
του προς κατασκευή αγωγού ομβρίων, ακολουθεί υφιστάμενο και σε λειτουργία σωληνωτό, 
παλαιό αγωγό ομβρίων, ο οποίος δεν ήταν αποτυπωμένος στα σχέδια της μελέτης , ούτε 
εμφανιζόταν στα σχέδια Ο.Κ.Ω. που ο ανάδοχος έλαβε στην αρχή του έργου, ως όφειλε.  
Συνεπώς απαιτείται καθαίρεση του υφιστάμενου σε λειτουργία αγωγού μετά μεγάλης 
προσοχής και αντικατάστασή του από νέο αγωγό μεγαλύτερης διατομής. 

• Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του τιμολογίου μελέτης και την παράγραφο 1.2 «Το κόστος 
υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ.πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις 
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.  

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους» 

• Μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή των Βιλίων, από τις οποίες 
καταστράφηκε μεγάλη δασική έκταση, αναμένεται μεγάλος όγκος υδάτων να διοχετευτεί στην 
περιοχή της Ελευσίνας, λόγω του φυσικού αναγλύφου, μεγαλώνοντας τον κίνδυνο για 
καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή. Αυτό καθιστά την κατασκευή του έργου μέγιστης 
σημασίας για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής και συνεπώς τα συνοδά έργα των 
μετατοπίσεων, που πρέπει να προηγηθούν, επιβεβλημένης ανάγκης. 

• Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, στο μεγαλύτερο μήκος του υπό κατασκευή 
αγωγου ομβρίων προβλέπεται ύψος επίχωσης από 0,50m ως 1,20m. Σε αυτό το εύρος 
βάθους διέρχονται και όλα τα δίκτυα ΟΚΩ (ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ, Cosmote-ΟΤΕ, ΕΔΑ, Δημ. 
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Δικτύων ύδρευσης, Η/Φ και Ομβρίων κλπ) και συνεπώς προκύπτει σημαντικά μεγάλος 
αριθμός εμπλοκών του αγωγού ομβρίων με τα υπόλοιπα δίκτυα. Επιπλέον, οι εγκάρσιες 
οδεύσεις των δικτύων ΟΚΩ, οι οποίες αποτελούν και την πλειονότητα των εμπλοκών που 
εντοπίζονται στο έργο, ήταν ανέφικτο να αποφευχθούν, καθώς εντός πόλεως τα δίκτυα ΟΚΩ 
παρουσιάζουν ιδαίτερη πύκνωση. Συνεπώς, για την εφαρμογή της μελέτης του έργου και την 
ομαλή εξέλιξη των εργασιών, κρίνεται αναγκαία η μετατόπιση περιορισμένων τμημάτων των 
δικτύων ΟΚΩ, που αφορούν κυρίως σε εγκάρσιες διελεύσεις τους σε σχέση με την όδευση 
του υπό κατασκευή αγωγού ομβρίων. Η εκτέλεση των εργασιών καθαίρεσης και εκσκαφής, 
για την μετατόπιση των εμπλεκόμενων δικτύων ΟΚΩ, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και 
επιμέλεια, καθώς εκτελούνται εντός ορυγμάτων υφιστάμενων δικτύων υπό λειτουργία. Οι 
περισσότερες εργασίες γίνονται δια χειρός, με την κατάλληλη μηχανική υποστήριξη, ώστε να 
διασφαλιστεί η λειτουργία των υφιστάμενων δικτύων κατά την διάρκεια διάνοιξης των 
ορυγμάτων.  

• Σε πολλές περιπτώσεις, συναντώνται περισσότερα από ένα δίκτυα ΟΚΩ (ΟΤΕ, ΔΕΔΔΗΕ, 
ΕΥΔΑΠ) εντός του ίδιου ορύγματος με αλληλοδιασταυρούμενες οδεύσεις σε διαφορετικά 
βάθη, τα οποία πρέπει να αποκαλυφθούν πλήρως, για να είναι εφικτή η ολοκλήρωση των 
εργασιών μετατόπισης τους.  Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει περισσότερο την ολοκλήρωση 
των εργασιών και απαιτεί το χρονικό συντονισμό των μετατοπίσεων των διαφορετικών 
δικτύων ΟΚΩ από πλευράς του Αναδόχου.   

• Επιπρόσθετα, στα δίκτυα ΟΚΩ (κυρίως ΔΕΔΔΗΕ), που χρήζουν μετατόπισης και δεν  
αποτυπώνονται στα χορηγηθέντα σχέδια και είναι άγνωστη η όδευση τους,  απαιτούνται 
επιπρόσθετες εργασίες για τον εντοπισμό τους, την αποκάλυψή τους και τον προσδιορισμό 
της όδευσης τους από πλευράς του Αναδόχου, με τις υποδείξεις των αρμοδίων  υπαλλήλων 
των ΟΚΩ.  

• Όλες οι παραπάνω εργασίες, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών υπό τις οποίες 
πραγματοποιούνται, είναι αδύνατον να αποτιμηθούν με τα εγκεκριμένα τιμολόγια του έργου 
και κρίνονται απόλυτα αναγκαίες για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη του.  

 
Συνοψίζοντας, οι εργασίες μετατοπίσεων και οι πιθανές αρχαιολογικές ανασκαφές απαιτούν 
ιδιαίτερη προσοχή και συντονισμένες ενέργειες – σχεδιασμό, για να μην προκληθούν ζημιές στα 
υφιστάμενα δίκτυα και να μη διακοπεί η υδροδότηση και η ρευματοδότηση των καταναλωτών, αλλά 
και για να αποκλειστεί ο κίνδυνος πιθανού ατυχήματος, ειδικά σε περιπτώσεις μετατόπισης δικτύων 
ΔΕΔΔΗΕ. 
 
Συμπερασματικά, επειδή οι εργασίες αυτές είναι  ιδιαίτερα δύσκολο να τιμολογηθούν έτσι όπως 
αναγκαστικά εκτελούνται, επιλέχτηκε η αποτίμησή τους  απολογιστικά με παρακολούθηση από την 
επίβλεψη, ως ο μόνος πρόσφορος τρόπος για να αποτιμηθούν οι εργασίες αυτές. 
 
Η ανάλυση των δαπανών που προτείνονται με τον παρόντα 3ο ΑΠΕ φαίνονται στο πίνακα που 
ακολουθεί:   

 
 

Είδος Εργασιών 
 ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
2ος ΑΠΕ 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣΕ 

3ος ΑΠΕ & 
1Η ΣΣΕ 

ΟΜΑΔΑ Α ΄  406.401,20 424.362,04 424.362,04 0,00 424.362,04 

ΟΜΑΔΑ Β ΄  633.271,36 641.658,80 641.658,80 0,00 641.658,80 

ΟΜΑΔΑ Γ ΄  177.390,41 182.058,82 182.058,82 0,00 182.058,82 

ΟΜΑΔΑ Δ ΄ 
 (1Ο ΠΚΤΜΝΕ & 2 Ο 

ΠΚΤΜΝΕ) 

 
0 137.573,34 137.573,34 0,00 137.573,34 

Αθροισμα :  
ΟΜΑΔΕΣ 
(Α)+(Β)+(Γ)+(Δ) 

  
1.217.062,97 1. 385.653,01 1. 385.653,01 0,00 

1. 
385.653,01 

ΑΔΑ: ΩΜ547Λ7-ΝΕ8



 6 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 
18
% 

219.071,33 249.417,54 249.417,54 0,00 249.417,54 

ΣΥΝΟΛΟ (Σ1)  
  

1.436.134,30 1.635. 070,55  1.635. 070,55  0,00  
1.635. 

070,55  

Απρόβλεπτα  
15
% 

215.420,15 16.483,90 16.483,90 0,00 16.483,90 

ΣΥΝΟΛΟ (Σ2)  
  

1.651.554,45 1.651.554,45 1.651.554,45 0,00 
1.651.554,4

5 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
(ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,ΟΚΩ
, κλπ) 

  
500.000,00 500.000,00 500.000,00 

307.278,6
1 

807.278,61 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 
Απολογιστικών 

18
% 

32.904,00 32.904,00 32.904,00 20.221,39 53.125,39 

ΣΥΝΟΛΟ (Σ3)  
  

2.184.458,45 2.184.458,45 2.184.458,45 
327.500,0

0 
2.551.958,4

5 

Πρόβλεψη 
Αναθεώρησης  

  38.810,37 38.810,37 38.810,37 0,00 38.810,37 

ΣΥΝΟΛΟ (Σ4)  
  

2.223.268,82 2.223.268,82 2.223.268,82 
327.500,0

0 
2.550.768,8

2 

Φ.Π.Α.  
24
% 

533.584,52 533.584,52 533.584,52 78.600,00 612.184,52 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ    

2.756.853,33 2.756.853,33 2.756.853,33 
406.100,0

0 
3.162.953,3

3 

 
 

• Οι δαπάνες αρχικής σύμβασης του 3ου ΑΠΕ παραμένουν ίδιες με τις εγκεκριμένες του 2ου 
ΑΠΕ, δηλαδή η συνολική δαπάνη με απρόβλεπτα αλλά χωρίς απολογιστικές εργασίες και 
ΦΠΑ ανέρχεται σε 1.651.554,45 ευρώ, η δαπάνη απροβλέπτων παραμένουν στο ποσό των  
16.483,90 ευρώ, η δαπάνη των απολογιστικών της αρχικής σύμβασης παραμένει στο ύψος 
των 500.000,00 ευρώ, η αναθεώρηση παραμένει στο ύψος των 38.810,3 ευρώ και η 
συνολική δαπάνη με ΦΠΑ ανέρχεται σε 2.756.853,33 ευρώ, όπως στην αρχική σύμβαση. 
 

• Η δαπάνη της 1ης Σ.Σ.Ε. αφορά μόνο σε απολογιστικές εργασίες και ανέρχεται στο ποσό 
307.278,61 ευρώ (πρό Γ.Ε. & Ο.Ε. και Φ.Π.Α) για τις απολογιστικές εργασίες, ενώ η 
συνολική δαπάνη με ΦΠΑ ανέρχεται σε 406.100,00 ευρώ. 
 

• Στον παρόντα 3ο ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών, σύμφωνα με το 
Ν.4412/2016 (άρθρο 156) ούτε τροποποίηση των εγκεκριμένων με τον 2Ο ΑΠΕ συμβατικών 
ποσοτήτων. 

 

• Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω:  
                 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 

Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και την σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. δαπάνης απολογιστικών εργασιών ύψους  
327.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 14,99% της αρχικής σύμβασης 
(2.184.458,45€ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΩ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», αναδόχου  ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε., διότι πληρούνται οι όροι των άρθρων 
132 και 156 του Ν.4412/16 . 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

ΑΔΑ: ΩΜ547Λ7-ΝΕ8



 7 

Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και την σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. δαπάνης απολογιστικών εργασιών 
ύψους  327.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 14,99% της αρχικής 
σύμβασης (2.184.458,45€ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», αναδόχου  ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε., διότι πληρούνται οι όροι των 
άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/16 . 
 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ Αγγέλης Σπυρίδων καταψηφίζουν 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 καταψηφίζει 

την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Στην εισήγηση και τα συνημμένα δεν 
προκύπτει κανένα συγκεκριμένο στοιχείο, που να στηρίζει την πρόσθετη δαπάνη των 
αναφερόμενων ως «απολογιστικών» εργασιών κατά 327.000 € (χωρίς το ΦΠΑ) σύμφωνα με 
την 1η ΣΣΕ. Μνημονεύεται απλά (ι) ότι απαιτείται η «απασχόληση δύο αρχαιολόγων στο 
έργο» λόγω της ανάπτυξης δύο συνεργείων «έως την νέα προθεσμία περαίωσης  
21/09/2022» και (ιι) το γεγονός ότι λόγω της ανάγκης μετατόπισης Ο.Κ.Ω., που δεν 
περιλαμβάνονταν στα τεύχη δημοπράτησης, «προκύπτει αύξηση των προβλεπόμενων 
προϊόντων εκσκαφής προς ανακύκλωση».  Επιπλέον, προκειμένου να υποστηρίξει ότι 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη σύναψη της υπόψη 1ης ΣΣΕ, η εισήγηση διατείνεται ότι: 
«Η ανάγκη σύνταξης της 1ης Σ.Σ.Ε.  προέκυψε, λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν 
να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή». Το πόσο, όμως, «επιμελής» υπήρξε η 
«Αναθέτουσα Αρχή» για τη διαχείριση του υπόψη έργου μπορεί να το διαπιστώσει κανείς αν 
πάρει υπόψη του το σκεπτικό μας, με το οποίο καταψηφίσαμε την υπ’ αρ. 1066/18.5.21 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που ενέκρινε την πιο πάνω ανυπαίτια για τον 
ανάδοχο παράταση 16 μηνών, μέχρι 21.9.22! Σύμφωνα με αυτό: « … η εκτέλεση ενός έργου 
με σύμβαση διάρκειας 18 μηνών, μετά από τους 18 μήνες βρίσκεται μόλις στο 11,20% του 
αρχικού του χρονοδιαγράμματος. … Δημιουργεί επομένως εντύπωση το γεγονός ότι ένα 
τόσο σημαντικό έργο, και δη συμβατικού ύψους 2.756.853 € με ΦΠΑ, εγκαταλείπεται στην 
τύχη του ως προς τη διαχείρισή του, τόσο απ’ τον ανάδοχο όσο και από την προϊσταμένη 
Αρχή και τη Δ/νουσα Υπηρεσία, καθώς στο «παραπέντε» συζητείται η ‘’επανεκκίνησή’’ του». 
Το μοναδικό, επομένως, «κριτήριο» που απομένει για τον Π/Υ της 1ης ΣΣΕ στα 327.000 € 
(406.100€ με το ΦΠΑ), είναι η πρόθεση της Διοίκησης να καλυφθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο 
ποσοστό 15%, ώστε να επιτρέπεται η σύναψή της «άνευ νέας διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης». Πράγματι, η σχετική πρόσθετη δαπάνη (χωρίς την πρόβλεψη 
αναθεώρησης και το ΦΠΑ), ανέρχεται στο 327.500/2.184.458 = 14,99%! Με βάση τα 
παραπάνω θα καταψηφίσουμε.». 

 
 

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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