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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 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  72/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 18-1-2022, 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: 32191/13-1-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 13-1-2022. 
 

Θέμα 70ο  
Έγκριση 10ου Α.Π.Ε.,  5oυ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & 2ης Σ.Σ.Ε. του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α) ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ”, αναδόχου κοινοπραξίας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.- 
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε & ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
 Κουρή Μαρία 
 Βερελή Βασιλική 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Βλάχου Γεωργία 
 Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

 
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 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. 
Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Α. 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. 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. 

3. Την υπ’ αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Το με αρ. πρωτ. οικ 23831/02-02-2017 έγγραφο της  Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών, σύμφωνα με το οποίο μετά το ΦΕΚ 4251/Β΄/29-12-
2016, τα έργα της πρώην Διεύθυνσης ΔΕΚΕ μεταφέρονται στη  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.    

5. Το με αρ. πρωτ. οικ 24069/20-02-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  της Γενικής 
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται 
Δ/νουσα Υπηρεσία του έργου του θέματος,  το Τμήμα Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της 
Δ/νσης. 

6. Τις ισχύουσες διατάξεις κατασκευής δημοσίων Έργων του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των 
Δημοσίων έργων και   ειδικότερα το άρθρο 45 του Ν.3669/08. 

7. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της εργολαβίας. 
 
 
Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Β1. Αντικείμενο Εργολαβίας 
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ».  
Η θέση κατασκευής του έργου βρίσκεται στην Βορειοανατολική Αττική και υπάγεται διοικητικά στην 
Κοινότητα Γραμματικού.  
 
Το αντικείμενο της εργολαβίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 11.4 της διακήρυξης, είναι η 
εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση εργασιών, η εκτέλεση προμηθειών και η διεκπεραίωση όλων των 
πράξεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση κατασκευής της Α’ Φάσης του ΧΥΤΑ, δηλαδή : 

 Η κατασκευή των έργων υποδομής και των λοιπών έργων που είναι απαραίτητα για την 
οργάνωση και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ. 

 Η αντιμετώπιση και ο έλεγχος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και τη 
λειτουργία του. 

 Η κατασκευή των οδών πρόσβασης των εγκαταστάσεων (Βόρεια και Νότια παράκαμψη 
Γραμματικού). 

 
Συνοπτικά, τα επί μέρους έργα και μελέτες που συνθέτουν το συνολικό έργο είναι : 

 Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής του έργου. 
 Έργα διαμόρφωσης της Α’ φάσης του ΧΥΤΑ. 
 Έργα στεγάνωσης πυθμένα πρανών και πλευρικών – διαχωριστικών αναχωμάτων Α’ 

φάσης. 
 Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων Α’ φάση (συλλογή – επεξεργασία – τελική διάθεση). 
 Έργα διαχείρισης βιοαερίου Α’ φάση (συλλογή – τελική διάθεση). 
 Έργα διευθέτησης και απορροής ομβρίων.  
 Έργα εσωτερικής οδοποιίας. 
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 Κτιριακά έργα και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου. 
 Η/Μ έργα και λοιπά έργαa υποδομής. 
 Δίκτυα επιτήρησης και τηλεελέγχου. 
 Έργα ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
 Έργα οδοποιίας πρόσβασης στις εγκαταστάσεις. 
 Τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία και εκπαίδευση του προσωπικού του φορέα λειτουργίας. 

 
 
Β2. Δημοπρασία 
Η Δημοπράτηση του έργου διεξήχθη την 01/09/2005, με Δημόσιο Διαγωνισμό με ανοικτή 
διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, με σφραγισμένες 
προσφορές, με το σύστημα μελέτη – κατασκευή.  
 
Ο Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου, έγινε με το σύστημα που 
περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή, σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:  

 Τον Ν. 3263/04- «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων και άλλες συναφείς 
διατάξεις» (ΦΕΚ 179 Α’/04) 

 Τον Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», (ΦΕΚ 23 Α’/84), όπως 
αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τους νόμους : 

- Ν. 2052/92 άρθρα 6 & 20 (ΦΕΚ α’94/05-06-1992) 
- Ν. 2229/94 άρθρα 1 & 4 (ΦΕΚ 138 Α’/13-08-1994) 
- Ν.2338/95 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α’202/14-09-1995) 
- Ν. 2308/95 άρθρα 15 & 16 (ΦΕΚ Α’114/95) 
- Ν. 2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α’ 28/29/28-02-1996) 
- Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 25Α’/09-02-1998) 
- Ν. 2940/01 (ΦΕΚ 180Α’94/06-08-01) 

 Τις διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κτλ άρθρο 
15 Ν. 2325/95 (ΦΕΚ 159 Α’/95), άρθρο 11 Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159Α’/96), Ν.2533/97 (ΦΕΚ 
228 Α’/97) και Π.Δ. 82/96 ΦΕΚ Α’/96). 

 Τις ακόλουθες διατάξεις : 
- Τις διατάξεις του Ν. 1642/86 για τον ΦΠΑ (ΦΕΚ Α’/86) 
- Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για την κράτηση 6%ο στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α’ 137/93) 
- Ν. 2362/95 
- Ν. 2522/97 

 Το άρθρο 8 (προσυμβατικός έλεγχος) του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199 Α’ 178/97). 
 Το Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α’/21-12-2000) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 

δημοσίων έργων στις οδηγίες της ΕΕ 
 Το ΠΔ 609/85 (Κατασκευή Δημοσίων Έργων, ΦΕΚ 223 Α’/85) όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με τα: 
    - ΠΔ. 286/94, (ΦΕΚ Α’ 148/94) 
    - ΠΔ. 368/94, (ΦΕΚ Α’ 201/94), άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 
    - ΠΔ. 402/96, (ΦΕΚ Α’ 269/96) 
    - ΠΔ. 210/97, (ΦΕΚ Α’ 166/97) 
    - ΠΔ. 218/99, (ΦΕΚ 187 Α’ /16-09-1999) 

 Τον Ν.3316/2005 (Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις), ΦΕΚ Α’ 42-22/2/2005 σε συνδυασμό 
με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 716/77. 

 Το Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/00 (ΦΕΚ 15 Α’) περί 
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας συμβάσεων υπηρεσιών στις οδηγίες της ΕΕ. 

 Το Π.Δ. 131/98 (ΦΕΚ 105 Α/19-5-1998) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

 Το Π.Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145 Α/4-7-1996) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Δ.) 
και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεών τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΑΔΑ: ΡΙ8Τ7Λ7-ΨΕΜ



 

 4 

 Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και τις λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, 
Εγκύκλιος) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

  
Ο Προϋπολογισμός της μελέτης ανερχόταν σε 19.434.262,00€ πλέον Φ.Π.Α. 19%. 
Η ανάδειξη του αναδόχου έγινε σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 του Π.Δ. 334/2000 και του άρθ. 4 
παράγραφος 2α του Ν. 1418/84.  
 
Μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., με Οικονομική Προσφορά 
14.764.840,00€ (δεκατέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια 
σαράντα ευρώ), με ΓΕ & ΟΕ, πλέον απροβλέπτων δαπανών (9%) ποσού 999.404,90€, 
αναθεωρήσεων εκτιμώμενου ποσού 144.581,00 και Φ.Π.Α. 19% ήτοι ποσού 3.028.376,84€, ο 
οποίος βαρύνει τον Εργοδότη.  
Στην συνέχεια, συστάθηκε η κατασκευαστική Κ/ΞΙΑ ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., με έδρα την Κηφισιά Αττικής επί της οδού Ερμού 25, ΤΚ. 145 65, η οποία 
αναγνωρίστηκε με την αρ. πρωτ. 1449/11-3-2008 Απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής.  
Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 282/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε η 
υποκατάσταση του μέλους ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ  της κατασκευαστικής κοινοπραξίας «Κ/ΞΙΑ 
ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε & ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε» από την εταιρεία AKTΩΡ 
Α.Τ.Ε., λόγω απορρόφησης της εταιρείας ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. από την εταιρεία ΑΚΤΩΡ 
Α.Τ.Ε. και την εκτέλεση του έργου από την κοινοπραξία Κ/ΞΙΑ AKTΩΡ Α.Τ.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.& 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
 
Β3. Στοιχεία Σύμβασης 
Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε την 31/10/2007 μεταξύ αφ’ ενός της 
Περιφέρειας Αττικής που εκπροσωπείτο νόμιμα από τον κο Μανιάτη Χαράλαμπο, Γεν. Γραμματέα 
της Περιφέρειας Αττικής και τον κο. Παγωτέλη Ευστράτιο, Δ/ντη της Δ/νσης Δημοσίων Έργων 
Περιφέρειας Αττικής και αφ’ ετέρου της αναδόχου Κοινοπραξίας «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – 
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» που εκπροσωπούνταν νομίμως από τον κο Αθανάσιο Κατρή. 
Την 10/10/2017 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών και την 14-03-2018 η 
Τροποποίηση αυτής μεταξύ αφ’ ενός της Περιφέρειας Αττικής που εκπροσωπείτο νόμιμα από την 
κα Δούρου Ειρήνη – Περιφερειάρχη Αττικής και αφετέρου της Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας που 
εκπροσωπείτο νομίμως από τον κο Γεωργόπουλο Διονύσιο.  

 
Β4. Προθεσμία περαίωσης έργου 
Σύμφωνα με τη Σύμβαση Εκτέλεσης Έργου, η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε 
δεκαοκτώ μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30/4/2009. Εν συνεχεία ακολουθεί η τρίμηνη δοκιμαστική 
λειτουργία έως 31/7/2009.  
Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1049/15-07-2008 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση 
για την ολοκλήρωση του έργου έως 11/02/2010, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής 
λειτουργίας.  
Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1610/19-10-2009 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση 
για την ολοκλήρωση του έργου έως 05/04/2011, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής 
λειτουργίας.  
Με τον υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1099/06-10-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση 
για την ολοκλήρωση του έργου έως 24/10/2011, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής 
λειτουργίας. 
Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1567/30-06-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση 
για την ολοκλήρωση του έργου έως 19/05/2012, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής 
λειτουργίας. 
Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 958/16-03-2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση 
για την ολοκλήρωση του έργου έως 16/12/2012, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής 
λειτουργίας. 
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Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2069/23-11-2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε 
παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 30/06/2013, συμπεριλαμβανομένης της 
δοκιμαστικής λειτουργίας.  
Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 688/12-4-2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση 
για την ολοκλήρωση του έργου έως 31/12/2013, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής 
λειτουργίας.  
Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1942/23-09-2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε 
παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 30/06/2014, συμπεριλαμβανομένης της 
δοκιμαστικής λειτουργίας. 
Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 879/04-04-2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση 
για την ολοκλήρωση του έργου έως 31/03/2015, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής 
λειτουργίας. 
Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 716/30-03-2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση 
για την ολοκλήρωση του έργου έως 31/03/2016, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής 
λειτουργίας. 
Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 633/18-03-2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση 
για την ολοκλήρωση του έργου έως 31/03/2017, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής 
λειτουργίας. 
Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3137/28-12-2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε 
παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 31/03/2018, συμπεριλαμβανομένης της 
δοκιμαστικής λειτουργίας. 
Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3099/15-11-2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε 
παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 31/08/2018, συμπεριλαμβανομένης της 
δοκιμαστικής λειτουργίας. 
Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1415/22-05-2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε 
παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 31/03/2019, συμπεριλαμβανομένης της 
δοκιμαστικής λειτουργίας. 
Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3882/28-12-2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε 
παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 30/06/2019, συμπεριλαμβανομένης της 
δοκιμαστικής λειτουργίας. 
Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1573/14-06-2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε 
παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 30/12/2019, συμπεριλαμβανομένης της 
δοκιμαστικής λειτουργίας. 
Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3150/17-12-2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε 
παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 30/06/2020, συμπεριλαμβανομένης της 
δοκιμαστικής λειτουργίας. 
Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1216/23-06-2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε 
παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 30/12/2020, συμπεριλαμβανομένης της 
δοκιμαστικής λειτουργίας. 
Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2713/15-12-2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε 
παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 30/06/2021, συμπεριλαμβανομένης της 
δοκιμαστικής λειτουργίας. 
Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1303/15-06-2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε 
παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 30/12/2021, συμπεριλαμβανομένης της 
δοκιμαστικής λειτουργίας. 
 
Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
 
Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση του 10ου ΑΠΕ, του 5oυ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 2ης Σ.Σ.Ε. 
που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08, το οποίο ισχύει 
σήμερα, σε αντικατάσταση των άρθρων 10 του Ν. 1418/84 και 41 του Π.Δ. 609/85.  
 
Γ1. Περιεχόμενο 10ου Α.Π.Ε. (μετά της 2ης Σ.Σ.Ε.) 
 
Ο 10ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (10ος ΑΠΕ) (μετά της 2ης Σ.Σ.Ε.), συντάχθηκε 
προκειμένου να συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του έργου, δαπάνες εργασιών η αναγκαιότητα 
των οποίων προέκυψε κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Οι εν λόγω εργασίες αποτελούν 
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ουσιώδη μέρη και όπως θα αναπτυχθεί ακολούθως, είναι απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αρτιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.     
 
Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν τροποποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές 
περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη, ούτε το  «βασικό του σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών 
οδηγιών 2004/17 και 2004/18) και  βρίσκονται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις που προκύπτουν 
από την εφαρμογή της Εγκυκλίου Δ17γ/10/33/Φ Ν 417/27-2-2006 της Δ/σης Νομοθετικού 
Συντονισμού του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της ίσης 
μεταχείρισης και διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης των Δημοσίων συμβάσεων έργων και 
μελετών». 
 
Γ2. Αιτιολόγηση 
 
I. Σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης, προβλέπεται κατασκευή έργων ενεργητικής 
πυροπροστασίας τα οποία αναπτύσσονται πρωτίστως στην περιοχή του κυττάρου και καλύπτουν 
σημειακά τις ανάγκες των κτηρίων εξυπηρέτησης.  
Ειδικότερα, στην Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης το οποίο «θα 
περιλαμβάνει πυροσβεστικές φωλεές που ….θα κατασκευαστούν στην περίμετρο της λεκάνης του 
Χ.Υ.Τ.Α.» και πυροσβεστικοί σταθμοί «πλησίον του χώρου εναπόθεσης των απορριμμάτων και 
λοιπών ευαίσθητων περιοχών».  
Άρα, η αρχική πρόβλεψη συνίστατο σε έργα πυροπροστασίας τα οποία περιορίζονταν περιμετρικά 
του κυττάρου και τοπικά σε διακριτές κατασκευαστικές ενότητες (π.χ. κτήριο διοίκησης, κτήριο 
συντήρησης) . 
Με βάση τα ανωτέρω συντάχθηκε η σχετική Μελέτη Εφαρμογής (Τεύχος 9Β) η οποία καθώς 
ικανοποιούσε τις συμβατικές απαιτήσεις, εγκρίθηκε στις 25-1-2011 (Α.Π. 340 / Αποκ. Διοίκ. Αττικής 
– Δ/νση Δημ. Έργων – Τμ. Υδρ. Έργων) και βάσει αυτής κατασκευάστηκαν τα έργα ενεργητικής 
πυροπροστασίας. 
Εντούτοις, με το από 21-01-2020 (Α.Π. 1010) έγγραφό του, ο ΕΔΣΝΑ μας διαβιβάζει δύο έγγραφα 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νέας Μάκρης αναφορικά με την έκδοση Πιστοποιητικού 
Πυροπροστασίας. Στο πρώτο εξ’ αυτών (Α.Π.2107 Φ.701.2/24-12-2019) επισημαίνεται ότι 
«εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης του έργου η εγκατάσταση προγραμματίζεται να 
λειτουργήσει ως Ο.Ε.Δ.Α. (Ολοκληρωμένη εγκατάσταση διάθεσης απορριμμάτων) τότε ….. 
απαιτείται πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας για το σύνολο της εγκατάστασης…». Στο 
δεύτερο έγγραφο της Π.Υ. Ν. Μάκρης (Α.Π.42 Φ.701.2/15-1-2021) αναφέρεται, μεταξύ άλλων:  
«2. Επίσης … υποδεικνύεται από την Υπηρεσία μας η λήψη πρόσθετων μέτρων ως ακολούθως: 
Περιμετρική κάλυψη της όλης εγκατάστασης (όχι μόνο του κυττάρου εναπόθεσης) με μόνιμο 
υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο κατηγορίας ΙΙΙ ή εναλλακτικά με πυροσβεστικούς κρουνούς ….» 
«3. Τεχνικές περιγραφές όλων των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας της εγκατάστασης 
πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά και σε διακριτά τεύχη των μελετών ενεργητικής 
πυροπροστασίας που οφείλουν να υποβληθούν στην Υπηρεσία μας…» 
Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου, ο ΕΔΣΝΑ επανήλθε και σε νεότερο έγγραφο (Α.Π. 2125/19-2-
2020) με θέμα «Σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας για το έργο με τίτλο “ Κατασκευή ΧΥΤ στην 
ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού» αναφέρει: (η υπογράμμιση 
δική μας) 
«Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ Γραμματικού και προκειμένου να μην 
απενταχθεί το έργο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απαραίτητη η έκδοση πιστοποιητικού 
πυρασφαλείας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επειδή στην παρούσα φάση κατασκευής 
που εκτελείται από εσάς, προβλέπεται η υποχρεωτική 15μηνη συντήρησή του, παρακαλούμε να 
συντάξετε σχετική μελέτη πυροπροστασίας και να εκτελέσετε τις εργασίες που θα προκύψουν από 
αυτή.»  
Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, στις 24-2-2020 (Α.Π. 156927) διαβιβάσαμε στην ανάδοχο Κ/ξία τα 
προαναφερόμενα έγγραφα του ΕΔΣΝΑ, μετά των σχετικών εγγράφων της Π.Υ. Ν. Μάκρης, 
δίδοντάς της εντολή για τη σύνταξη μελέτης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του από 15-1-2021 
εγγράφου της Π.Υ. Νέας Μάκρης, καταλήγοντας ότι «Η αμοιβή της μελέτης θα αποζημιωθεί κατά 
τα νόμιμα.». 
Σε συνέχεια της ανωτέρω εντολής, η ανάδοχος Κ/ξία προέβη, ως όφειλε, στην σύνταξη της 
σχετικής μελέτης και την υπέβαλε στην υπηρεσία μας στις 30-7-2020 (Α.Π. 554496). Προωθήσαμε 
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άμεσα (Α.Π. 561166 Φ.701.4 / 31-7-2020) τη μελέτη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Μάκρης, 
η οποία στις 4-8-2020 μας διαβιβάζει το φάκελο της Μελέτης μετά τον έλεγχο και την έγκριση από 
αυτήν « … σε ότι αφορά την ενεργητική πυροπροστασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
πυροπροστασίας.». 
Στις 29-4-2021 η ανάδοχος Κ/ξία πρότεινε την αντικατάσταση του ενός προτεινομένου νέου 
πυροσβεστικού συγκροτήματος από δύο νέα πυροσβεστικά συγκροτήματα ομοίων συνολικά 
χαρακτηριστικών με το εγκεκριμένο, καθώς – όπως αναφέρει στο έγγραφό της – ένας εκ των 
προμηθευτών αναθεώρησε εκ των υστέρων την αρχική του διαβεβαίωση περί δυνατότητας 
κατασκευής του Π.Σ., λόγω περιορισμών από το ισχύον Πρότυπο και επανυπέβαλε τη μελέτη.  
Στις 6-5-2021 (Α.Π. 353103) προωθήσαμε προς έγκριση την τροποποιημένη μελέτη 
πυροπροστασίας στην Π.Υ. Νέας Μάκρης και αυτή εγκρίθηκε στις 19/5/2021). 
 
II. Περιεχόμενο Αρχικής Σύμβασης -1ης Σ.Σ.Ε. 
Με τον 10ο Α.Π.Ε. δεν προτείνονται μεταβολές ποσοτήτων, ούτε νέες τιμές για τις εργασίες τόσο 
της Αρχικής Σύμβασης, όσο και της 1ης Σ.Σ.Ε., όπως αυτές έχουν εγκριθεί με τον 9ο Α.Π.Ε.. Ως εκ 
τούτου οι δαπάνες της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης Σ.Σ.Ε. δεν τροποποιούνται σε σχέση με τον 
εγκεκριμένο 9ο Α.Π.Ε. και διατηρούνται (προ Φ.Π.Α.) για τη μεν Αρχική Σύμβαση σε 23.150.028,37 
€ , για τη δε 1η Συμπληρωματική Σύμβαση σε 5.839.516,68 €. 
 
III. Περιεχόμενο 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών  
Η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, περιλαμβάνει τις εργασίες σχετικά με την ενεργητική 
πυροπροστασία της Ο.Ε.Δ.Α., που κατέστησαν αναγκαίες για τους λόγους που αναφέρθηκαν 
εκτενώς ανωτέρω και δεν συμπεριλαμβάνονται στην Αρχική Σύμβαση.  
Οι εν λόγω εργασίες περιγράφονται στο σύνολό τους αναλυτικά στην μελέτη της εγκατάστασης 
πυρόσβεσης που εκπονήθηκε από την ανάδοχο Κ/ξία, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Π.Υ. Νέας 
Μάκρης και την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία (μελέτη) υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας στις 29-4-
2021 και εγκρίθηκε από την Π.Υ. Νέας Μάκρης στις 19/5/2021 .  
Συνοπτικά δε, οι εργασίες της που ενσωματώνονται στη 2η Συμπληρωματική Σύμβαση, (και 
περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη) έχουν ως ακολούθως: 
Για την κάλυψη του περιβάλλοντος χώρου εγκαθίσταται κατάλληλο δίκτυο πυρόσβεσης  το οποίο 
απαρτίζεται από την πυροσβεστική δεξαμενή, το πυροσβεστικό συγκρότημα, τις πυροσβεστικές 
φωλιές, τα πυροσβεστικά υδροστόμια (πυροσβεστικοί κρουνοί) καθώς και τα οριζόμενα από το 
νόμο μέσα πυροπροστασίας (σταθμοί εργαλείων, φορητούς πυροσβεστήρες, αφρογεννήτριες, 
δανειοθάλαμο γαιώδους υλικού, πινακίδες ενημέρωσης και απαγόρευσης). 
To δίκτυο πυρόσβεσης είναι κατηγορίας ΙΙΙ και αποτελείται από τα εξής διακριτά τμήματα: α. Δίκτυο 
Περιμετρικής Κάλυψης της Εγκατάστασης. (δίκτυο πυροσβεστικών υδροστομίων και 
πυροσβεστικών φωλιών τοποθετούμενα παράλληλα με τον χωματόδρομο που αναπτύσσεται  στο 
όριο του οικοπέδου περιμετρικά της εγκατάστασης. Ανά σημείο λήψης εγκαθίσταται  ένα 
πυροσβεστικό υδροστόμιο και μία πυροσβεστική φωλιά), β. Δίκτυο Περιμετρικής Κάλυψης του 
Κυττάρου (δίκτυο πυροσβεστικών υδροστομίων και πυροσβεστικών φωλιών περιμετρικά της 
λεκάνης Ανά σημείο λήψης εγκαθίσταται ένα πυροσβεστικό υδροστόμιο και μία πυροσβεστική 
φωλιά ή μία Πυροσβεστική φωλιά) και γ. Δίκτυο του Περιβάλλοντος χώρου με ανθρώπινη 
παρουσία. (δίκτυο πυροσβεστικών υδροστομίων και πυροσβεστικών φωλιών τοποθετούμενα σε 
κατάλληλα σημεία στον περιβάλλοντα χώρο ώστε να καλύπτεται το σύνολο των εγκαταστάσεων 
που παρουσιάζεται έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα). Το δίκτυο πυρόσβεσης τροφοδοτείται από 
συγκρότημα πυροσβεστικών αντλιών το οποίο εγκαθίσταται, μαζί με το πιεστικό συγκρότημα νερού 
χρήσης, σε κατάλληλο στεγασμένο χώρο. Επίσης σύμφωνα με τη μελέτη πυρόσβεσης, 
εγκαταθίστανται δύο (2) πυροσβεστικά συγκροτήματα τα οποία εξυπηρετούν το σύνολο της 
εγκατάστασης, τα οποία χρησιμοποιούνται το ένα ως κύριο με τροφοδοσία από ΔΕΗ και το άλλο 
ως εφεδρικό, με τροφοδοσία από Η/Ζ και έχουν όμοια χαρακτηριστικά λειτουργίας με την διαφορά 
ότι το κύριο είναι εφοδιασμένο με μία επιπλέον Jockey ηλεκτροκίνητη αντλία. (τα χαρακτηριστικά 
των πυροσβεστικών συγκροτημάτων αναφέρονται στην εγκεκριμένη μελέτη). 
Η δεξαμενή πυρόσβεσης (ωφέλιμου όγκου 300 m3) εξυπηρετεί παράλληλα και τις ανάγκες 
ύδρευσης της εγκατάστασης (κοινή δεξαμενή ύδρευσης – πυρόσβεσης).   
Το δίκτυο πυρόσβεσης αναπτύσσεται με υπόγεια τοποθετημένους σωλήνες από πολυαιθυλένιο 
υψηλής αντοχής HDΡΕ 3ης γενιάς. Οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται για την περιμετρική κάλυψη 
της εγκατάστασης θα είναι HDPE DN200 16 atm ενώ οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν για την 
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κάλυψη του κυττάρου και την κάλυψη των χώρων με έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα θα είναι 
HDPE DN110 16 atm. Οι σωληνώσεις στον περιβάλλοντα χώρο οδεύουν εντός χάνδακα. Για την 
απομόνωση των επιμέρους τμημάτων του δικτύου χρησιμοποιούνται βάνες πεταλούδας. Σε 
επιλεγμένα σημεία του δικτύου υπάρχουν λήψεις που οδηγούν σε Πυροσβεστικές φωλιές, 
Πυροσβεστικά υδροστόμια ή ζεύγη Πυροσβεστικών φωλιών και υδροστομίων ούτως ώστε να 
καλύπτεται πλήρως όλη η εγκατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποδείξεις 
της Π.Υ.. (Οι θέσεις των λήψεων καθώς και των αντίστοιχων υποδοχέων φαίνεται στα σχέδια της 
μελέτης πυροπροστασίας).  
Καθώς το δίκτυο αναπτύσσεται στην πλευρά βουνού όπου υπάρχει μεγάλη υψομετρική διαφορά 
μεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου σημείου του, ενσωματώνονται μειωτές πίεσης σε 
επιλεγμένες θέσεις για την προστασία του δικτύου από την ανάπτυξη καταστροφικών πιέσεων 
λειτουργίας. Επίσης χρησιμοποιούνται και τοπικά μειωτές πίεσης για την  ρύθμιση της πίεσης των 
επιμέρους λήψεων εντός ασφαλών ορίων λειτουργίας. 
Ειδικότερα για το δίκτυο που αναπτύσσεται περιμετρικά της εγκατάστασης,  υπάρχει μία λήψη 
κάθε 50 περίπου μέτρα, η οποία καταλήγει μέσω φρεατίου επίσκεψης σε ζεύγος πυροσβεστικού 
κρουνού - πυροσβεστικής φωλιάς σε θέσεις που φαίνονται στα σχέδια. Τα φρεάτια εγκαθίστανται 
πλησίον της περιμετρικής οδού, ένα για κάθε λήψη, και εντός του κάθε φρεατίου τοποθετείται μία  
βάνα αποκοπής και ένας μειωτής πίεσης (όπου απαιτείται από την μελέτη). Επίσης τοποθετείται 
ένα (1) πυροσβεστικό  δίκρουνο  στο χώρο της δεξαμενής πυρόσβεσης για την σύνδεση των 
οχημάτων της Π.Υ. και την τροφοδότηση μέσω αυτού με νερό του πυροσβεστικού δικτύου.  
Αναφορικά με την πυρασφάλεια των κτηριακών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης, η μελέτη 
περιλαμβάνει για κάθε κτήριο ξεχωριστά τα απαιτούμενα μέσα (φορητούς πυροσβεστήρες, τοπική 
κατάσβεση με αεροζόλ, αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες κ.τ.λ.). Το αυτό (μέσα προστασίας) 
προβλέπεται και για τον μηχανολογικό εξοπλισμό υποστήριξης των εγκαταστάσεων και 
περιγράφεται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη.  
Πλέον των ανωτέρω εργασιών, στη 2η Συμπληρωματική Σύμβαση εντάσσεται η Δαπάνη της 
Μελέτης Πυροπροστασίας. 
Για την ενσωμάτωση όσων εκ των προαναφερόμενων εργασιών δεν περιλαμβάνονται στην Αρχική 
Σύμβαση, χρησιμοποιούνται είτε τιμές που έχουν ήδη περιληφθεί σε προγενέστερους 
εγκεκριμένους Α.Π.Ε. (και υπ’ αυτή την έννοια έχουν καταστεί συμβατικές) είτε - σε περιπτώσεις 
που δεν υπάρχουν τέτοιες - συντάχθηκαν νέες τιμές που έχουν περιληφθεί στο 5ο ΠΚΤΜΝΕ ως 
αναλύεται σε επόμενο κεφάλαιο.  
Οι εργασίες που τιμολογούνται με ήδη εγκεκριμένες τιμές μονάδος, αφορούν τον εγκιβωτισμό των 
σωληνώσεων με άμμο, τις εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου, τους σωλήνες 
πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς DN 200/PN 16atm και τους σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς DN 
110/PN 16atm.   
Οι ποσότητες των προτεινόμενων εργασιών της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, τεκμηριώνονται 
από τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας και την προμέτρηση εργασιών που 
συνοδεύει την παρούσα. 
 
V. Στο άρθρο 57 του Ν.3669/08 αναφέρονται σχετικά με τις Συμπληρωματικές Εργασίες: 
 « 1. 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 απρόβλεπτων 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 τελειοποίηση της. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων 
αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής 
σύμβασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των τυχόν απαιτούμενων 
μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες. Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι 
υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση για την 
εκτέλεση τους, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Για τον καθορισμό τιμών 
μονάδας στις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης λαμβάνονται οι τιμές της αρχικής 
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σύμβασης και για τον κανονισμό τιμών μονάδας στις νέες εργασίες της συμπληρωματικής 
σύμβασης εφαρμόζονται οι παράγραφοι 5, 6 και 7. 
2. Κάθε σύμβαση επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 
(Α.Π.Ε.)… …… 
Επικουρικά αυτών υφίστανται οι ΕΛΣΥΝ.63/11, Ε.11/10, ΕΛΣΥΝ.41/11 (Τμ. V), όπως 
αναπτύσσονται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τη παρούσα. 
Εν προκειμένω, οι νέες εργασίες επιβλήθηκαν από την αρμόδια Π.Υ., η οποία προκειμένου να 
εκδώσει το απαραίτητο για την άδεια λειτουργίας πιστοποιητικό πυρασφάλειας, απαίτησε την 
κατασκευή τους για πρόσθετους λόγους ασφάλειας. 
Επίσης, οι ως άνω εργασίες επιβάλλεται να εκτελεστούν από την Ανάδοχο Κ/ξία, καθώς 
αλληλοεμπλέκονται με ήδη εκτελεσθείσες εργασίες και απαιτείται η ενοποίηση του όλου 
συστήματος πυρόσβεσης (ήδη κατασκευασθέν και νέο). 
Συμπερασματικά, όπως εξαντλητικά τεκμηριώθηκε ανωτέρω, οι προτεινόμενες συμπληρωματικές 
εργασίες αφορούν, σε νέες εργασίες οι οποίες οφείλονται σε κατασκευαστικές απαιτήσεις για την 
αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, όπως προέκυψαν κατά την εξέλιξη των εργασιών, μη 
δυνάμενες να προβλεφθούν κατά τη φάση των μελετών, τα δε γεγονότα που επιβάλουν την 
εκτέλεσή τους είναι ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής και δεν απορρέουν από 
έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειάς της κατά τη σύνταξη των εγκεκριμένων Τευχών 
Δημοπράτησης, με όση προσπάθεια και αν καταβλήθηκε ως προς την πληρότητα και ακρίβειά 
τους.  
Επίσης, οι προτεινόμενες με τον παρόντα Α.Π.Ε. συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά 
ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την 
τελειοποίηση της και από την εκτέλεσή τους δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου. 
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, κρίνεται όλως απαραίτητο για τη λειτουργικότητα, 
ασφάλεια και αρτιότητα του έργου και για αυτό προτείνεται με τον παρόντα 10ο ΑΠΕ – 2η 
Σ.Σ.Ε., η κατασκευή των ανωτέρω εργασιών. 
Επίσης όπως καταδεικνύεται εκ των ανωτέρω, στη παρούσα περίπτωση, αδιαμφισβήτητα, 
συντρέχουν οι λόγοι, όπως αυτοί διατυπώνονται στο άρθρο 57 - παρ. 1 του Ν. 3669/2008 
περί εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών και ο ΑΠΕ συντάσσεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ.2 του ίδιου άρθρου. 
Τέλος, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις όχι μόνο δεν έρχονται σε αντίθεση με της τεχνικές 
προδιαγραφές του έργου και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, αλλά 
εξασφαλίζουν την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
 
Γ3. Καθορισμός τιμών μονάδας στις εργασίες του 10ου Α.Π.Ε. – 2ης Σ.Σ.Ε. 
 
Για τον καθορισμό των τιμών μονάδας των εργασιών του 10ου ΑΠΕ, για όσες τιμές δεν υπάρχουν 
στον προϋπολογισμό της αρχικής σύμβασης, ούτε και στα εγκεκριμένα 1ο ΠΚΤΜΝΕ, 2ο ΠΚΤΜΝΕ, 
3ο ΠΚΤΜΝΕ και 4ο ΠΚΤΜΝΕ, καθορίζονται τιμές μονάδας νέων εργασιών με το 5ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. 
Για τον κανονισμό των τιμών αυτών εφαρμόζονται οι παράγραφοι 5,6 και 7 του άρθρου 57 του Ν. 
3669/08. Έτσι συντάχθηκαν οι ακόλουθες 32 νέες τιμές : 
 
 
 

Α/Α 
Αρ. 

Τιμ. 
Κωδικός Περιγραφή 

1 5Π-01 ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01 

"Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε 

κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 

πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, 

 για βάθος ορύγματος έως 4,00 m" 

2 5Π-02 ΝΑΥΔΡ 3.11.01.01 

"Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη 

περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση 

των προϊόντων εκσκαφής, 

 για βάθος ορύγματος έως 4,00 m" 
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Α/Α 
Αρ. 

Τιμ. 
Κωδικός Περιγραφή 

3 5Π-03 ΝΑΥΔΡ Ν\9.32.01 
Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 

1,50 x 1,50 m  

4 5Π-04 ΝΑΥΔΡ 11.01.02 
Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile 

iron) 

5 5Π-05 ΝΑΥΔΡ Ν\9.36 Τυπικά φρεάτια διακλάδωσης 

6 5Π-06 ΑΤΗΕ 8638.11.ΣΧ 

Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης) με την 

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατασταση και 

δοκιμές, ονομαστικής πίεσης PN 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 

200 mm 

7 5Π-07 ΑΤΗΕ 8638.7.ΣΧ 

Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης) με την 

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και 

δοκιμές, ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 

100 mm 

8 5Π-08 ΑΤΗΕ Ν\9150.1.3 
Βάνες τύπου waffer με οττίδες πιστοποίηση UL/FM/VDS και ένδειξη 

θέσεως Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm / PN 16 atm  

9 5Π-09 ΑΤΗΕ Ν\9150.1.3.ΣΧ 
Βάνες τύπου waffer με οττίδες πιστοποίηση UL/FM/VDS και ένδειξη 

θέσεως Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm / PN 16 atm  

10 5Π-10 ΑΤΗΕ 9150.1.1.ΣΧ 
Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου 

Glenfield, Ονομαστικής διαμέτρου DN50mm 

11 5Π-11 ΑΤΗΕ Ν\8227.1.ΣΧ 
 Πλήρες Πυροσβεστικό συγκρότημα μεταβλητής παροχής 114 m3/h 

στα 70 m ΣΥ, με δοχείο διαστολής 

12 5Π-12 ΑΤΗΕ Ν\8227.2.ΣΧ 
 Πλήρες εφεδρικό Πυροσβεστικό συγκρότημα μεταβλητής παροχής 

114 m3/h στα 70 m ΣΥ, με δοχείο διαστολής 

13 5Π-13 ΑΤΗΕ Ν\8959.16 Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 150 KV 

14 5Π-14 ΑΤΗΕ Ν\8227.1.3 

Εργασίες αποσύνδεσης και απομάκρυνσης υφιστάμενου 

πυροσβεστικού συγκροτήματος και των δικτύων που ήταν 

διασυνδεδεμένο 

15 5Π-15 ΑΤΗΕ Ν\8227.1.3.1 
Υδραυλικές εργασίες για την εγκατάσταση των νέων πυροσβεστικών 

συγκροτημάτων 

16 5Π-16 ΑΤΗΕ Ν\8227.1.3.2 
Ηλεκτρολογικές εργασίες για την εγκατάσταση των πυροσβεστικών 

συγκροτημάτων 

17 5Π-17 ΝΑΥΔΡ Ν\13.13.1.2 
Πυροσβεστικός κρουνός δύο λήψεων  Ονομαστικής πίεσης 16 atm  

(για το σύνολο των χρησιμοποιούμενων υλικών) 

18 5Π-18 ΝΑΗΛΜ Ν\66.30 
Πυροσβεστική φωλιά ,εγκατεστημένη επί μεταλλικής βάσης 

περιμετρικά της εγκατάστασης, ονομαστικής πίεσης 16 atm  

19 5Π-19 ΑΤΗΕ Ν\8202.2.1 
Πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων, κατά EN 15/2014 μη 

συμπεριλαμβανομένης αναπνευστικής συσκευής 

20 5Π-20 ΑΤΗΕ Ν\8202.2.2 
Πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων, κατά ΕΝ 15/2014,  

συμπεριλαμβανομένης αναπνευστικής συσκευής  

21 5Π-21 ΑΤΗΕ Ν\8227.1.4.ΣΧ 

Πλήρης Διάταξη τοπικής κατάσβεσης με ΑΕΡΟΖΟΛ, κατάλληλη για 

προκατασκευασμένο οικίσκο Υ/Σ Μ/Τ-Χ/Τ, τυπικών διαστάσεων έως 

4,0 m x 3,0 m x 2,5 m, τριών διαμερισμάτων  

22 5Π-22 ΑΤΗΕ Ν\8227.1.5.ΣΧ Πλήρης Διάταξη τοπικής κατάσβεσης με ΑΕΡΟΖΟΛ, κατάλληλη για 

ΑΔΑ: ΡΙ8Τ7Λ7-ΨΕΜ



 

 11 

Α/Α 
Αρ. 

Τιμ. 
Κωδικός Περιγραφή 

προκατασκευασμένο οικίσκο Υ/Σ Μ/Τ-Χ/Τ, τυπικών διαστάσεων έως 

4,0 m x 3,0 m x 3,0 m, τριών διαμερισμάτων  

23 5Π-23 ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg 

24 5Π-24 ΑΤΗΕ Ν\8202.02.ΣΧ 

Φορητός Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα 5 kg, 

κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 55B (για το σύνολο των 

χρησιμοποιούμενων υλικών και απαιτούμενων εργασιών) 

25 5Π-25 ΑΤΗΕ 8201.1.3 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg 

26 5Π-26 ΑΤΗΕ Ν\8201.02.01 
Τροχήλατος πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως 25 kg (για το σύνολο 

των χρησιμοποιούμενων υλικών και απαιτούμενων εργασιών) 

27 5Π-27 ΑΤΗΕ Ν\8202.2.3 Κάδος άμμου ελάχιστης ποσότητας άμμου 25 Kg με φτυάρι 

28 5Π-28 

ΑΤΗΕ Ν\8227.1.7.ΣΧ Πλήρης διάταξη πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαγιάς για  

κτήριο έως 250 m2, έξι δωματίων, σύμφωνα με τα σχέδια και τις 

τεχνικές προδιαγραφές  

29 5Π-29 ΝΑΟΙΚ 62.60.02 
Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς 

φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min 

30 5Π-30 ΝΑΟΙΚ Ν\62.60.02 
 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς 

φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 120 min 

31 5Π-31 ΗΛΜ Ν\ΜΕΛ.1 
Σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας κατόπιν εγγράφου της Π.Υ. 

Ν.Μάκρης 
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Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 10ου Α.Π.Ε.  – 2ης Σ.Σ.Ε. 

 

Το σύνολο της επιπλέον δαπάνης με τον παρόντα ΑΠΕ συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

9ος Α.Π.Ε. 10ος Α.Π.Ε.   

Αρχική 
σύμβαση Κυρίως 

Σύμβαση 
1η Σ.Σ.Ε. 2η Σ.Σ.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κυρίως 
Σύμβαση 

1η Σ.Σ.Ε. 2η Σ.Σ.Ε 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Σύνολο 
εργασιών 

14.794.840,00 15.747.199,79 5.002.688,94  20.749.888,73 15.747.199,79 5.002.688,94 810.001,54 21.559.890,27 

Απρόβλεπτα 999.404,91 47.045,13 6.827,74  53.872,87 47.045,13 6.827,74 72.900,14 126.773,01 

Άθροισμα 15.794.244,91 15.794.244,92 5.009.516,68  20.803.761,60 15.794.244,92 5.009.516,68 882.901,68 21.686.663,28 

      ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ 37,31% 

Απολογιστικές 
εργασίες 

0,00 2.220.060,00 0,00  2.220.060,00 2.220.060,00 0,00 0,00 2.220.060,00 

Αναθεώρηση 144.581,00 4.400.000,00 830.000,00  5.230.000,00 4.400.000,00 830.000,00 117.098,32 5.347.098,32 

Διάφορα 
Ποσά 

0,00 735.723,45 0,00  735.723,45 735.723,45 0,00 0,00 735.723,45 

Άθροισμα 15.938.825,91 23.150.028,37 5.839.516,68  28.989.545,05 23.150.028,37 5.839.516,68 1.000.000,00 29.989.545,04 

ΦΠΑ 3.028.376,92 5.281.429,90 1.401.484,00  6.682.913,90 5.281.429,90 1.401.484,00 240.000,00 7.197.490,81 

Σύνολο με 
ΦΠΑ 

18.967.202,83 28.431.458,27 7.241.000,68  35.672.458,95 28.431.458,27 7.241.000,68 1.240.000,00 37.187.035,85 

Ποσό χωρίς 
Φ.Π.Α. 

  45.412,21 0,00  45.412,21 45.412,21 0,00 0,00 45.412,21 

Γενικό Σύνολο 18.967.202,83 28.476.870,48 7.241.000,68  35.717.871,16 28.476.870,48 7.241.000,68 1.240.000,00 37.232.448,06 
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Συνοψίζοντας: 
Επειδή,  

1. Ο 10ος Α.Π.Ε. – 5ο ΠΚ.Τ.Μ.Ν.Ε.- 2η Σ.Σ.Ε. συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ανωτέρω 
αναφερόμενες κείμενες διατάξεις. 

2.  Στον 10ο Α.Π.Ε. – 5ο ΠΚ.Τ.Μ.Ν.Ε.- 2η Σ.Σ.Ε.. έχουν συμπεριληφθεί εργασίες οι 
οποίες κρίνονται ως απολύτως απαραίτητες και αναγκαίες για την συνέχιση και την 
ολοκλήρωση του έργου, έτσι ώστε στο σύνολο του να είναι ασφαλές, άρτιο και 
λειτουργικό. 

3. Οι Συμπληρωματικές εργασίες κατέστησαν απολύτως αναγκαίες κατά την τεχνική 
εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, προδήλως λόγω 
απρόβλεπτων περιστάσεων  

4. Τα γεγονότα που επιβάλουν την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι 
πραγματικά και ουσιώδη, ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής και δεν 
απορρέουν από έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας 

5. Από την έγκριση της προτεινόμενης 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης προκαλείται 
σωρευτική αύξηση δαπάνης που δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του 
ποσού της Αρχικής Σύμβασης  

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

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

Την έγκριση, σύμφωνα με τα παραπάνω, του 10ου Α.Π.Ε., 5oυ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 2ης Σ.Σ.Ε. του 
έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α) ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α 
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ”, αναδόχου 
κοινοπραξίας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε –ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
Την έγκριση, σύμφωνα με τα παραπάνω, του 10ου Α.Π.Ε., 5oυ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 2ης Σ.Σ.Ε. 
του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α) ΣΤΗΝ 
Ο.Ε.Δ.Α ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ”, 
αναδόχου κοινοπραξίας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε –ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη 
Αικατερίνη  καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει 
την ως άνω απόφαση. 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει 
την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Με τον υπόψη 10ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και τη 2η Συμπληρωματική Σύμβαση 
Εργασιών (ΣΣΕ) επιβεβαιώνεται και πάλι η θέση μας, που χαρακτηρίζει το έργο ως 
καταβόθρα δημόσιων πόρων, που διοχετεύονται στο ταμείο της αναδόχου 
κοινοπραξίας καθώς η αρχική σύμβαση των συνολικά 18,97 εκ. € με το ΦΠΑ 
εκτινάσσεται, στα 37,19 εκ. με το ΦΠΑ εμφανίζοντας υπέρβαση του αρχικού 
συμβατικού ποσού κατά 96,04%. Ιδιαίτερη συμμετοχή στις σχετικές υπερβάσεις έχουν 
και οι θηριώδεις αναθεωρήσεις, οι οποίες σε καιρό κρίσης, από 144,6 χιλ. της αρχικής 
σύμβασης εκτινάχθηκαν ήδη με τον 9ο ΑΠΕ και την 1η ΣΣΕ  στα 5,23 εκ. €., δηλ. 
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36πλασιάστηκαν! Και αυτό, τη στιγμή που από το 2005 (Τιμαριθμική Γ’ Τρίμηνο 2005) 
μέχρι το 2018 ο αντίστοιχος μέσος δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε μόλις κατά 
21%. Με άλλα λόγια οι αναθεωρήσεις προέκυψαν. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι 
σύμφωνα και με το νέο ΠΕΣΔΑ ο ΧΥΤ«Υ» Γραμματικού, που προβλέπεται να 
«ανοίξει» το 2025 οπότε αναμένεται να αρχίσει η αποδοτική λειτουργία της οικείας 
Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων - Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων 
(ΜΕΑ – ΜΕΒΑ), θα υποδέχεται φορτίο υπολειμμάτων της τάξης των 20.000 τον/έτος 
(60.000τον* 0,33) μέχρι το 2030, συνολικά 120.000 τον. Κατόπιν, σύμφωνα με το νέο 
ΕΣΔΑ -2020 και τις προβλέψεις του νέου προς έγκριση ΠΕΣΔΑ, θα κλείσει  αφού τα 
υπολείμματα της ΜΕΑ - ΜΕΒΑ, την οποία αποκλειστικά θα εξυπηρετεί, θα οδεύουν 
για καύση (σελ. 74 του τεύχους του ΠΕΣΔΑ).  Με συντηρητική εκτίμηση ότι η συνολική 
δαπάνη του ΧΥΤ«Υ» Γραμματικού θα κλείσει περίπου στα 38 εκ € για να υποδεχθεί 
εντέλει μόνο 120.000 τόνους αποβλήτων αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο επιμένουν 
κυβέρνηση και Διοίκηση Πατούλη να καταστρέψουν μια ευρύτερη περιοχή τι στιγμή 
που σημαντικό μέρος των χρημάτων που δόθηκαν θα μπορούσε «να πιάσει τόπο»  
εάν οι υποδομές αξιοποιούνταν για χρήσεις που διεκδικούν οι κάτοικοι της ευρύτερης 
περιοχής. Θα καταψηφίσουμε και αυτή την εισήγηση, απαιτώντας ταυτόχρονα να γίνει 
αποδεκτή η ανυποχώρητη διεκδίκηση της Τοπικής Κοινότητας Βαρνάβα, του μαζικού 
κινήματος και των φορέων της περιοχής να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες υποδομές, 
με τις επιβαλλόμενες τροποποιήσεις, για τις ανάγκες της νεολαίας και των λαϊκών 
στρωμάτων σε αναψυχή, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες». 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την 
ως άνω απόφαση. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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