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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 66η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2965/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 28-12-2021, 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: 1106014/23-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 23-12-2021. 
 

Θέμα 31ο  
Λήψη απόφασης για την έγκριση της τροποποίησης της αρχικής μελέτης, έγκρισης του 1ου ΑΠΕ, 
την σύναψη 1ης  Συμπληρωματικής Σύμβασης και την χορήγηση παράτασης της συνολικής 
προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης & Διευθέτησης ρεμάτων Νερακίου και 
Λουτροπύργου και λοιπών ρεμάτων Νέας Περάμου», αναδόχου σύμπραξης μελετητών και 
γραφείων μελετών «Δ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», «ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Α.Ε»,«ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
«Κ.ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε». 
 
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: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου 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 
Δέσποινα Βασάκη. 
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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. Γκρέκα, 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»,όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

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», όπως ισχύει σήμερα.  

 
 

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»,όπως ισχύει σήμερα. 

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

10. Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του θέματος. 
11. Την Σύμβαση που υπεγράφη στις 23-11-2020 (αρ. πρωτ. 903735/ 23-11-2020 & ΑΔΑ: 

663Ω7Λ7-4ΥΟ) για ποσό 903.513,60€ (με ΦΠΑ). 
12. Την με αριθ.πρωτ. 980647/18-12-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., με την οποία εγκρίθηκε 

το χρονοδιάγραμμα. 
13. Την συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης του θέματος που λήγει 14 μήνες μετά την 

υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή στις 23-01-2022. 
14. Την υπ’ αρ. 583/9-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΧΠΞ7Λ7-ΧΡΨ)Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την 

οποία εγκρίθηκε η Τοπογραφική Μελέτη , η Υδραυλική Μελέτη και η Γεωλογική Μελέτη που 
υποβλήθηκαν από την ανάδοχο σύμπραξη γραφείων μελετών. 

15. Την από 8/10/2021 υποβολή της Υδραυλικής Μελέτης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων από την ανάδοχο σύμπραξη γραφείων μελετών.  

16. Την με αρ. πρωτ. 889796/22-10-2021 εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας για συμπλήρωση 
και επανυποβολή της Υδραυλικής μελέτης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 787230/23-9-2021υποβολή του σχεδίου 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης 
του θέματος από τον ανάδοχο.  

18. Την θετική γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης ,την έγκριση 
του 1ου Σ.Π και την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης , σύμφωνα με το Πρακτικό της 
22ης Συνεδρίας την 24/11/2021. 

19. Τις διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 132 και 186 του Ν. 4412/2016 και της 
κατευθυντήριας οδηγίας 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ βάσει των οποίων έγινε η σύνταξη του παρόντος 
Σ.Π.  
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        Σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 εδάφιο β του ν. 4412/2016 «1. Οι συμβάσεις και οι 
συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις. […] 

  β) Για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία 
κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή 
αναδόχου: 

αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους  και 
ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την 
αναθέτουσα αρχή. 
Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας 
της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των 
τροποποιήσεων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της 
αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. 
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του 
παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221)…» 

20.   Την από 16/12/2021 αίτηση της αναδόχου σύμπραξης γραφείων μελετών για παράταση της 
συνολικής προθεσμίας  εκπόνησης της μελέτης του θέματος. 

21.   Τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016. 
22.  Την υπ’ αρ. πρωτ. 1098834/22-12-2021 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος ΥΕ.ΛΕ. προς 

την Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕΔΑ. 
 
 

        Ε Π Ε Ι Δ Η 
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: "Μελέτη οριοθέτηση και διευθέτησης 
ρεμάτων Νερακίου και Λουτρόπυργου και λοιπών ρεμάτων Νέας Περάμου" προέκυψε ότι για 
την άρτια ολοκλήρωση της σύμβασης, είναι αναγκαία η μελέτη συμπληρωματικών έργων που δεν 
περιλαμβάνονταν στα αρχικά συμβατικά Τεύχη. 
 
Συγκεκριμένα απαιτούνται συνολικά έργα διευθέτησης, (επιπλέον των 3.816,20μ. της αρχικής 
σύμβασης) αυξημένα κατά 3.007,40μ., ήτοι συνολικού μήκους 6.823,60μ. 
Επιπλέον απαιτούνται έργα διευθέτησης για ελεύθερο άνοιγμα (πλάτος) διευθέτησης, μεγαλύτερο 
του προβλεπόμενου στην αρχική σύμβαση.  
Τέλος η αποχετευόμενη έκταση απ’ το εσωτερικό δίκτυο, μετά τις διευθετήσεις των παρακείμενων 
ρεμάτων, προσδιορίσθηκε στα 15,91 εκτάρια, δηλαδή μειωμένη κατά 40,92 εκτάρια από την 
προεκτίμηση, που ήταν 56,83 εκτάρια.  
Κατά τη φάση εκπόνησης της μελέτης, από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης της ροής για την 
υφιστάμενη κατάσταση των ρεμάτων, διαπιστώθηκε ότι το συνολικό μήκος που χρήζει 
διευθέτησης, ανέρχεται σε 6.823,60μ. ενώ η προεκτίμηση της μελέτης προέβλεπε διευθετήσεις σε 
μήκος 3.816,20 μ. Δηλαδή προέκυψε επιπρόσθετο μήκος διευθέτησης 3.007,40μ. Η ανάγκη αυτή 
προέκυψε επειδή διαπιστώθηκε ανεπάρκεια κοίτης στα μήκη αυτά και επειδή ορισμένα πρανή 
κοίτης χρήζουν προστασίας από διάβρωση λόγω του πεδίου ταχυτήτων ροής που αναπτύσσονται, 
σε συνάρτηση και με τα αποτελέσματα των γεωλογικών μελετών.  
Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε ότι το μέσο ελεύθερο άνοιγμα διευθέτησης κατά την προεκτίμηση ήταν 
μικρότερο από αυτό που προέκυψε από την τοπογραφική αποτύπωση και προσομοίωση.  
Σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ, τα ρέματα είναι στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που 
αποτελούν αντικείμενα συνταγματικής προστασίας και αποβλέπουν στη διατήρηση της φυσικής 
τους κατάστασης και στη διασφάλιση της επιτελούμενης από αυτά λειτουργίας της απορροής των 
υδάτων (ΣτΕ 1990/2007). Για τον λόγο αυτό η οριοθέτησή τους θα πρέπει να γίνεται για το σύνολο 
του υδατορέματος προκειμένου να εξετάζεται ολοκληρωμένα και μόνο κατ’ εξαίρεση είναι δυνατό 
να γίνει τμηματικά, εφόσον δικαιολογείται από ειδικούς λόγους  (ΣτΕ  4531/2009). Αλλά και τεχνικά 
κατά την εκπόνηση της υδραυλικής μελέτης είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται προσομοίωση σε 
όλο το μήκος του ρέματος και όχι τμηματικά, καθώς οι εκάστοτε συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν 
την ροή είτε ανάντη είτε κατάντη. Αν γινόταν τμηματικά η εκπόνηση της μελέτης των έργων 
διευθέτησης, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι κατά την προεκτίμηση της μελέτης, τα αρχικώς 
εκτιμώμενα πλάτη διευθέτησης, ήταν μικρότερα από αυτά που τελικώς προέκυψαν, θα 
οδηγούμαστε σε τεχνικώς λανθασμένη συνολική πρόταση διευθέτησης. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

ΑΔΑ: ΡΝΒΗ7Λ7-ΧΕΑ



 

 4 

Α. Τα συμπληρωματικά έργα δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, προέκυψαν διαρκούσης 
της εκτέλεσης της σύμβασης και είναι απαραίτητα για την άρτια ολοκλήρωσή της. 
 
Β. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή αναδόχου για λόγους τεχνικούς ή οικονομικούς. 
Η ανάθεση της μελέτης του έργου διευθέτησης κατά τα συμπληρωματικά μεγέθη (μήκος και 
πλάτος), σε άλλον ανάδοχο δεν είναι δυνατή τόσο για τεχνικούς, όσο και για οικονομικούς λόγους.  
Ο σχεδιασμός της αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος δεν μπορεί τεχνικά να  διαχωριστεί 
ούτε κατά μήκος, ούτε κατά πλάτος. Τα συμπληρωματικά έργα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
του μελετώμενου στην κύρια σύμβαση, αντιπλημμυρικού έργου. Έτσι εάν δεν μελετηθεί ενιαία, 
είναι δεδομένο ότι τίθεται σε κίνδυνο η τεχνική αρτιότητα και η λειτουργικότητα του αντικειμένου  
της αρχικής σύμβασης. Στην αντίθετη περίπτωση η ήδη εκπονούμενη μελέτη θα οδηγηθεί σε 
λανθασμένα συμπεράσματα, ενώ η ξεχωριστή μελέτη των συμπληρωματικών έργων θα οδηγηθεί 
επίσης σε λανθασμένα συμπεράσματα.  
Τέλος είναι ασύμφορη οικονομικά η εμπλοκή τρίτου προσώπου του αρχικού αναδόχου, όχι μόνο 
ως προς την οικονομικότητα του σχεδιαζόμενου έργου, αλλά και ως προς την επιβάρυνση του 
μελετητικού κόστους, λόγω της αλληλοεπικάλυψης δαπανών.  
 
Γ. Η αξία της τροποποιητικής σύμβασης δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής σύμβασης. 
Συγκεκριμένα ανέρχεται στο 49,67% αυτής. 
 
Δ. Η ακολουθούμενη διαδικασία (όσον αφορά τον υπολογισμό της αξίας της σύμβασης, το 
επιτρεπόμενο όριο αύξησης, την τήρηση διατάξεων διαφάνειας, τη λήψη αποφάσεων οργάνων, τις 
γνωμοδοτήσεις κ.τ.λ.) αποδεικνύει ότι η τροποποιητική – συμπληρωματική Σύμβαση δεν 
αποσκοπεί στην αποφυγή εφαρμογής του βιβλίου Ι του ν.4412/2016 και της οδηγίας 22 της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  
 
ΔΑΠΑΝΗ 1ΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
 
Αρχική σύμβαση: 
Η δαπάνη εργασιών του αρχικού συμβατικού αντικειμένου με απρόβλεπτα ανέρχεται σε 
728.640,00 ευρώ.  
Τα απρόβλεπτα σε 95.040,00 ευρώ.  
Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ  ανέρχεται σε 903.513,60 ευρώ.  
Η δαπάνη εργασιών του 1ου Συγκριτικού Πίνακα με απρόβλεπτα ανέρχεται σε 1.090.534,82 
ευρώ, δηλαδή  έχουμε διαφοροποίηση σε σχέση με την αρχική δαπάνη εργασιών κατά 361.894,82 
ευρώ. Τα απρόβλεπτα παραμένουν στα 95.040,00 ευρώ. 
Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ  ανέρχεται σε 1.352.263,18 ευρώ ,ήτοι παρουσιάζει αύξηση κατά  Δ= 
448.749,58 που οφείλεται στην αύξηση της αμοιβής στην υδραυλική μελέτη κατά  361.894,82 ευρώ 
. Η αύξηση αυτή προέκυψε κατά τη φάση εκπόνησης της μελέτης, όπου διαπιστώθηκε ότι το 
συνολικό μήκος που χρήζει διευθέτησης, ανέρχεται σε 6.823,60μ., ενώ η προεκτίμηση της μελέτης 
προέβλεπε διευθετήσεις σε μήκος 3.816,20 μ. Δηλαδή προέκυψε επιπρόσθετο μήκος διευθέτησης 
3.007,40μ.   
 
1η Συμπληρωματική Σύμβαση: 
Η δαπάνη εργασιών της 1ης ΣΣ  ανέρχεται σε 361.894,82 ευρώ και αποτελεί το 49,67 % της 
αντίστοιχης δαπάνης  του αρχικού συμβατικού αντικειμένου με απρόβλεπτα, που ανέρχεται σε 
728.640,00  ευρώ.  
Ο ΦΠΑ  24% της 1ης ΣΣ ανέρχεται  σε 86.854,76ευρώ. 
Η συνολική δαπάνη της 1ης ΣΣ με ΦΠΑ ανέρχεται σε 448.749,58 ευρώ. 
 
 
Στον παρόντα 1ο Συγκριτικό Πίνακα παρουσιάζονται οι παρακάτω μεταβολές: 
 
1. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Υδρολογική μελέτη, Οριοθέτηση, μελέτη Υδραυλικών Έργων) 
αύξηση δαπάνης κατά 361.894,82 € , ήτοι  49,67% 

 

ΑΔΑ: ΡΝΒΗ7Λ7-ΧΕΑ



 

 5 

2. ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
 Δεν υπάρχει μείωση δαπάνης  

 
 
 
 
 

  ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ 
ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ο Σ.Π ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Ένδειξη εργασιών Δαπάνη Δαπάνη Επί Επί  

  μερική  ολική μερική  ολική πλέον (+) 
έλλατον  

(-) 

(από πινάκιο αμοιβής)             

              

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ             

Υδρολογική μελέτη, 
Οριοθέτηση, Μελέτη 
υδραυλικών έργων 

  529.000,00   890.894,82 361.894,82   

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ   52.100,00   52.100,00     

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ   40.000,00   40.000,00     

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ   7.000,00   7.000,00     

ΤΕΥΧΗ ΣΑΥ - ΦΑΥ   5.500,00   5.500,00     

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ   95.040,00   95.040,00     

              

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   728.640,00   1.090.534,82 361.894,82   

ΦΠΑ   174.873,60   261.728,36 86.854,76   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ   903.513,60   1.352.263,18 448.749,58   

 
 
Πίνακας Οικονομικών στοιχείων του 1ου Συγκριτικού Πίνακα  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ος Σ.Π. 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Εργασίες:  633.600,00 Εργασίες:  995.494,82 361.894,82 

Απρόβλεπτες 
Δαπάνες 15%: 95.040,00 

Απρόβλεπτες 
Δαπάνες 15%: 95.040,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1: 728.640,00 ΣΥΝΟΛΟ 2: 1.090.534,82 361.894,82 

Φ.Π.Α. 24%: 174.873,60 Φ.Π.Α. 24%: 261.728,36 
 

        86.854,76 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 903.513,60 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ: 

1.352.263,18 448.749,58 

 
  Πίνακας Οικονομικών στοιχείων της 1ης Σ.Σ.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1η Σ.Σ. 

Εργασίες:        361.894,82 

Απρόβλεπτες 
Δαπάνες 15%: 0,00 

ΑΔΑ: ΡΝΒΗ7Λ7-ΧΕΑ



 

 6 

ΣΥΝΟΛΟ 1: 361.894,82 

Φ.Π.Α. 24%:         86.854,76 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ: 

448.749,58 

 
Ε. Σε εφαρμογή του άρθρου 184 παρ. 4 του Ν.4412/2016, η Διευθύνουσα Υπηρεσία με το υπ. αρ. 
πρωτ. 889796/22-10-2021 έγγραφό της, μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων μελετών ζήτησε 
επανυποβολή της Υδραυλικής μελέτης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, διότι  
απαιτείται συνολικός σχεδιασμός των έργων διευθέτησης και όχι μόνο με βάση τα προεκτιμηθέντα 
φυσικά μεγέθη του φακέλου του έργου και όρισε προθεσμία επανυποβολής έξι (6) μήνες 
(υπολογιζόμενου και του χρόνου των κατά νόμο διαδικασιών ανάθεσης καθώς και της 
ολοκλήρωσης του σχετικού συμπληρωματικού αντικειμένου).  
 
Κατόπιν των ανωτέρω:  
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 

1) Την έγκριση της τροποποίησης της αρχικής μελέτης , του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και την 
σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης & 
Διευθέτησης ρεμάτων Νερακίου και Λουτροπύργου και λοιπών ρεμάτων Νέας 
Περάμου»,αναδόχου σύμπραξης μελετητών και γραφείων μελετών 
«Δ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» ,«ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Α.Ε»,«ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
«Κ.ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε», συνολικής δαπάνης 1.352.263,18€  στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται   δαπάνη αρχικής σύμβασης με ΦΠΑ , 903.513,60€ , η οποία 
παρουσιάζει αύξηση κατά 448.749,58€ λόγω αύξησης της αμοιβής στην υδραυλική μελέτη 
και συνολική δαπάνη 1ης Σ.Σ με ΦΠΑ, 448.749,58€ που αποτελεί το 49,67 %  της 
αντίστοιχης δαπάνης  του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. Συνεπώς ο 1ος ΣΠ 
παρουσιάζει υπέρβαση 448.749,58€  (με ΦΠΑ) από την εγκεκριμένη σύμβαση του έργου.  

2) Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά έξι (6) 
μήνες ,ήτοι μέχρι 23/7/2022. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
1) Την έγκριση της τροποποίησης της αρχικής μελέτης , του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και την 

σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης & 
Διευθέτησης ρεμάτων Νερακίου και Λουτροπύργου και λοιπών ρεμάτων Νέας 
Περάμου»,αναδόχου σύμπραξης μελετητών και γραφείων μελετών 
«Δ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» ,«ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Α.Ε»,«ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
«Κ.ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε», συνολικής δαπάνης 1.352.263,18€  στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται   δαπάνη αρχικής σύμβασης με ΦΠΑ , 903.513,60€ , η οποία 
παρουσιάζει αύξηση κατά 448.749,58€ λόγω αύξησης της αμοιβής στην υδραυλική μελέτη 
και συνολική δαπάνη 1ης Σ.Σ με ΦΠΑ, 448.749,58€ που αποτελεί το 49,67 %  της 
αντίστοιχης δαπάνης  του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. Συνεπώς ο 1ος ΣΠ 
παρουσιάζει υπέρβαση 448.749,58€  (με ΦΠΑ) από την εγκεκριμένη σύμβαση του έργου.  

2) Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά έξι (6) 
μήνες , ήτοι μέχρι 23/7/2022. 

 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το 
αναπληρωματικό μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη   καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
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 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.  Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη 
΄Αννα   καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει 
την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Πρόκειται για μία ακόμη μελέτη, που 
ανατέθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση πρόσκλησης, εδώ με 
έκπτωση 30,5%. Μελέτη η οποία επανέρχεται και πάλι με καθυστέρηση και τυποποιημένα 
«επιχειρήματα». Έχουμε αναπτύξει και διατυπώσει διεξοδικά σε όλες τις προηγούμενες 
συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής γιατί καταψηφίσαμε  την ανάθεση αυτής της 
μελέτης. 
Στην προκείμενη περίπτωση αποκαλύφθηκε ότι τα τεύχη δημοπράτησης, σε ό,τι 
αφορούσαν το φυσικό αντικείμενο του προς μελέτη έργου, είχαν αστοχήσει παταγωδώς 
καθώς, σύμφωνα με την εισήγηση: 
”Συγκεκριμένα απαιτούνται συνολικά έργα διευθέτησης, (επιπλέον των 3.816,20μ. της 
αρχικής σύμβασης) αυξημένα κατά 3.007,40μ., ήτοι συνολικού μήκους 6.823,60μ. 
Επιπλέον απαιτούνται έργα διευθέτησης για ελεύθερο άνοιγμα (πλάτος) διευθέτησης, 
μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην αρχική σύμβαση.  
Τέλος η αποχετευόμενη έκταση απ’ το εσωτερικό δίκτυο, μετά τις διευθετήσεις των 
παρακείμενων ρεμάτων, προσδιορίσθηκε στα 15,91 εκτάρια, δηλαδή μειωμένη κατά 40,92 
εκτάρια από την προεκτίμηση, που ήταν 56,83 εκτάρια”. 
Με τελικό αποτέλεσμα η πρόσθετη μελετητική αμοιβή να εκτιναχθεί στο οριακό 49,67%!  
Θα καταψηφίσουμε». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Χρονοπούλου Νίκη 
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