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Ορθή Επανάληψη 

   
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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2854/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14-12-2021, 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: 1055030/09-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 09-12-2021. 
 

Θέμα 51ο  
Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΛΙΜΝΗ 
ΚΙΘΑΡΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ» αναδόχου Εταιρείας ΟΚΤΑΝΑ Α.Ε., σύμφωνα με το από 26-8-
2021 εγκεκριμένο Πρωτόκολλο Θεομηνίας. 
 
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 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος  

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας 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 Ασπρουλάκη 
(Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την πραγμάτωση ποικίλων εργασιών για την 
αποκατάσταση και ανάδειξη της διαδρομής 
. 
Το συνολικό μήκος της διαδρομής προς την Λίμνη ‘Κιθάρα’ στο τέως βασιλικό κτήμα Τατοίου είναι 
σχεδόν 2,00 χιλιόμετρα, με μέσο πλάτος δρόμου 6,00μ. Στο Νότιο κομμάτι του οδοστρώματος 
σχηματίζεται στηθαίο, μέσο ύψος από την επιφάνεια του οδοστρώματος περίπου 60 εκ με 
επικάλυψη από σκυρόδεμα. Στο Βόρειο κομμάτι και στα 3/4 της διαδρομής ξεκινάει η κατασκευή 
του λιθόκτιστου τοιχείου αντιστήριξης του φυσικού βραχώδους πρανούς, με μέσο ύψος 80εκ. Σε 
πολλαπλά σημεία κρίνεται αναγκαία τόσο η συμπλήρωση των υπαρχουσών λιθοδόμων πάσης 
φύσεως οποιονδήποτε διαστάσεων και μορφής με μία ή δύο ορατές όψεις, με τοπικές επεμβάσεις 
της λιθοδομής αλλά και η ανακατασκευή τοίχου με συμπλήρωση των υπαρχουσών λιθοδομών με 
επαναχρησιμοποίηση των κατακείμενων και νέων όμοιων με αυτούς λίθων. Η εργασία 
συμπλήρωσης-συντήρησης και ανακατασκευής της επικάλυψης του στηθαίου, με παραγωγή 
σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, είναι σημαντική για την διατήρηση της αρχικής μορφής της 
επικάλυψης. Σχεδόν στο σύνολο της επιφάνειας του λιθόκτιστου στηθαίου και τοιχείου, το βαθύ 
αρμολόγημα σε διάφορα ύψη από το οδόστρωμα είναι άκρως απαραίτητο. 
 
Κατά μήκος της διαδρομής έχουν κατασκευαστεί τοξωτές γέφυρες, από λαξευτούς λίθους, 
ποικίλων διαστάσεων, οι οποίες παρουσιάζουν ορισμένες παθολογίες στον φέροντα οργανισμό 
που χρήζουν προσοχής. Οι εργασίες που κρίνονται αναγκαίες για την εξυγίανση και στερέωση 
είναι οι εξής: 

• Βαθύ αρμολόγημα των κατεργασμένων όψεων λιθοδομών παντός τύπου υφισταμένων 
αργολιθοδομών ή γωνιολιθοδομών, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση από το δάπεδο 
εργασίας, με κονίαμα κατάλληλης σύνθεσης. 

•  Ένεμα σταθερής σύνθεσης που θα αποτελείται από μικρή ποσότητα λευκού τσιμέντου, 
από πολύ λεπτόκοκκα υλικά (δηλαδή φυσική ή τεχνητή πουζολάνη, σβησμένο άσβεστο 
σε μορφή σκόνης κτλ) φυσική ποταμίσια στρογγυλεμένη πυριτική καλοπλυμένη άμμο 
όπου απαιτηθεί, κατάλληλο πρόσμικτο και νερό. 

Σε πολλαπλά σημεία του καταστρώματος της διαδρομής θα γίνουν εργασίες ανακατασκευής του 
καταστρώματος με εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε στρώσεις μέσου πάχους 10,00 
cm. Για την επιτυχή συμπύκνωση, διάστρωση και διαμόρφωση της άνω τελικής στάθμης, θα 
χρησιμοποιηθεί λιθοσύντριμμα διαστάσεων 0,40 έως 5,00 cm. Επίσης λόγω της εκτεταμένης 
φθοράς το κατάστρωμα έχει καταπέσει δημιουργώντας βάλτους και λιμνάζοντα νερά στα χαμηλά 
σημεία, ειδικά μετά από βροχόπτωση. Οπότε θα γίνουν εκσκαφές επί του καταστρώματος, για την 
δημιουργία εγκάρσιων ορυγμάτων απορροής ομβρίων. Στα ορύγματα θα τοποθετηθούν 
προκατασκευασμένοι τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 και ονομαστικής 
διαμέτρου D400 mm και θα κατασκευαστούν φρεάτια από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, με 
επικάλυψη από σιδηρές σχάρες, με τοιχώματα μέγιστου πάχους 10,00cm. Στις συγκεκριμένες 
θέσεις αλλά και σε άλλα μεμονωμένα σημεία θα γίνει διάνοιξη τάφρου για την ασφαλή απορροή 
των όμβριων υδάτων. 
 
Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 380.000,00€ (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε από το Τμήμα 

Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

2. Με την με αρ.πρωτ.Τ.Ε.174195/4521/03-10-2016 (ΑΔΑ:6ΛΘ87Λ7-ΑΩ4) απόφαση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη 
δημοπράτησης 

3. Με την με. αρ.πρωτ.3115/26-10-2018 (ΑΔΑ:Ψ5757Λ7-ΙΞΞ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας και η αποστολή 
περίληψης διακήρυξης στο ΦΕΚ και τον ελληνικό τύπο. 

4. Με την υπ. αρ. 390/2018 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής συστάθηκε 
η επιτροπή διαγωνισμού. 
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5. Κατά την Δημοπρασία που διεξήχθη την 13/12/2018, προσωρινή μειοδότρια αναδείχθηκε η 
εταιρεία «ΟΚΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 45,31%. 

6. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 2590/15-10-2019 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και κατακυρώθηκε η Σύμβαση στην εταιρεία 
«ΟΚΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 
45,31%. 

7. Με την με αρ. 45/2019 πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται ότι δεν 
κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την εκτέλεση του έργου. 

8. Η Εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε την 24/03/2020 για ποσό #213.023,48€ (με Φ.Π.Α.24%). 
9. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου με βάση την Σύμβαση είναι δεκαοκτώ (12) μήνες, ήτοι 

μέχρι την 24/03/2021. 
10. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 421959/22-06-20 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕΑΑ εγκρίθηκε ο 1ος 

ΑΠΕ. 
11. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 5516/22/01/21 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕΑΑ εγκρίθηκε ο 2ος 

ΑΠΕ. 
12. Με την με αριθμό 2008/14-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 3ος 

ΑΠΕ. 
13. Με την με 689/22-03-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 

εγκρίθηκε η 2η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 8-9-2021. 
14. Την με αρ. πρωτ. 693453/20-8-2021 Απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΑΑ με την οποία συστήθηκε η επιτροπή 

διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο. 
15. Το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία, υπογράφτηκε από τα μέλη της 

επιτροπής και  τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη στις 30-08-2021. 
16. Με την αρ. 161/2021 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (4η τροποποίηση 

προϋπολογισμού έτους 2021) εγκρίθηκε πίστωση ποσού 40.409,70€(ΚΑΕ  
02.10.05.072.97790504501) για τις εργασίες αποκατάστασης των βλαβών του έργου.  

17. Με την με αρ. πρωτ. 769243/17-09-2021 απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΑΑ:Εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο 
Διαπίστωσης Βλαβών του έργου (σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4412/2006)  
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΛΙΜΝΗ ΚΙΘΑΡΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ 
ΤΑΤΟΪΟΥ»: Εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών  λόγω ανωτέρως βίας στο έργο 
«ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ» 
αναδόχου Εταιρείας ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ. 

17. Ο  4ος ΑΠΕ του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την δαπάνη αποκατάστασης των 
βλαβών του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρωτόκολλο βλαβών. 

 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 
 
Με την αρ. πρωτ. 769243/17-09-2021 απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΑΑ: 
 
Εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών του έργου   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΛΙΜΝΗ ΚΙΘΑΡΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ» και έγινε αποδοχή του με τελική 
δαπάνη αποκατάστασης το ποσό των 40.409,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

Υπέρ της έγκρισης του 4ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση & Ανάδειξη διαδρομής προς Λίμνη 
Κιθάρα στο κτήμα Τατοίου», όπως αυτός συντάχθηκε σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 769243/17-09-
2021 απόφαση. 
O 4oς ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 253.433,18 €  με ΦΠΑ, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση από τον 3ο 
ΑΠΕ κατά 40.409,70 €, ποσό που αποτελεί τη συνολική δαπάνη αποκατάστασης(με Φ.Π.Α.) των 
ζημιών από θεομηνία. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση & Ανάδειξη διαδρομής προς Λίμνη Κιθάρα 
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στο κτήμα Τατοίου», όπως αυτός συντάχθηκε σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 769243/17-09-2021 
απόφαση. 
O 4oς ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 253.433,18 €  με ΦΠΑ, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση από τον 3ο 
ΑΠΕ κατά 40.409,70 €, ποσό που αποτελεί τη συνολική δαπάνη αποκατάστασης(με Φ.Π.Α.) των 
ζημιών από θεομηνία. 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κα Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη Άννα 

απέχουν από την ψηφοφορία.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό  με την 

παρατήρηση: «Στην 43η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (14-09-2021) ψηφίσαμε 
«λευκό» ως ψήφο ανοχής τονίζοντας ότι από τις πέντε «απρόβλεπτες εργασίες», οι τέσσερεις 
όφειλε να έχουν προβλεφθεί στη μελέτη. Ο υπόψη 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 
πρόσθετης δαπάνης 40.409,7€ έναντι του 3ου ΑΠΕ «συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την 
δαπάνη αποκατάστασης των βλαβών του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρωτόκολλο 
βλαβών». Λόγω των συνολικών αστοχιών της μελέτης του υπόψη έργου, θα ψηφίσουμε και 
πάλι «λευκό».  

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος  
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
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