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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 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  2008/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 13-09-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη,  ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 854994/08-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 08-09-2022. 
 

Θέμα 55ο  
Έγκριση  3ου Α.Π.Ε  και σύναψη 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών: 
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ "ΓΗΡΥΟΝΗΣ"» αναδόχου εταιρείας 
«ANAΠΤΥΞΗ  A.E»,  προϋπολογισμού:4.898.000,00€. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα  

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) 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 συνεδρίαση συμμετέχουν 13 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: 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87/Α/7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.  Το Π.Δ 118/2007 Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ του οποίου οι διατάξεις 
εφαρμόζονται, αναλογικά κατά το άρθρο 239 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α86/11-4-2012) 

3. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α147/8-8-2016και ειδικότερα το άρθρο 132 , όπως ισχύει σήμερα. 
4. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α85/Α/2012), άρθρο 5 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής». 
5. Τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011). 
6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/ 28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ), δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.».  

7. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ.: 37419/13479/08.05.2018 Απόφασης 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. 
8.   Την υπ’ αριθμ.: 146/2020 (ΑΔΑ:ΨΟΥΡ7Λ7-ΕΚΨ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής περί Έγκρισης 2ης Τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020, στην οποία περιέχεται η παροχή υπηρεσίας με 
τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ 
"ΓΗΡΥΟΝΗΣ"», με ΚΑΕ: 9775.06.028, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 4.898.000,00€ (με ΦΠΑ). 

9. Την ΣΑΕ 055 ΤΡΟ.0/111998/22.10.2020 (ΑΔΑ: ΩΔ3546ΜΤΛΡ-ΕΙΖ) Απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία εγκρίθηκε  η ένταξη στο Π.Δ.Ε της παροχής υπηρεσίας με 
κωδικό 2020ΣΕ05500005. 
10. Τα τεύχη της μελέτης για την δημοπράτηση της Παροχής Υπηρεσιών όπως αυτά 
συντάχθηκαν από το Τμήμα Υδραυλικών Έργων - λιμενικών Έργων της Δ.Τ.Ε Π.Ε.Δ.Α 

11. Την με αρ. πρωτ.: 756655/07.10.2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε της Π.Ε.Δ.Α, με την οποία 
εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης της παροχής υπηρεσίας του θέματος, πλην της 
πρόσκλησης. 

12. Την με αριθ. υπ.αρ.2169/2020 (ΑΔΑ : 6ΖΓΖ7Λ7-ΗΣΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε: α) η προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016, β)οι όροι και η πρόσκληση 
για τη μελέτη του θέματος και γ)η συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης. 

13. Την με αριθμό 2494/2020 (ΑΔΑ: Ω3Ε57Λ7-ΝΩΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 1 της Ε.Δ. και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον Οικονομικό 
Φορέα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με σύνολο προσφοράς 
2.755.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

14. Την με αρ. πρωτ. 34442/15-01-2021 κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και την 
πρόσκληση για υποβολή Υ.Δ. περί μη οψιγενών μεταβολών στον οικονομικό φορέα 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του 
Ν.4412/2016 . 

15. Την με αριθμό 7/2021  πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
16. Την από  30-03-2021 υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΑΟΦ7Λ7-2Σ4) ποσού 2.755.000,00 € 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

17. Την συμβατική προθεσμία εκτέλεσης της παροχής που είναι δώδεκα (12) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως τις 30-3-2022. 
18. Την απόφαση 976/2022 (ΑΔΑ:6Κ9Ψ7Λ7-ΥΟ8) με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας 
έως τις 19-8-2022 
19. Την με αριθμό 2795/2021 (ΑΔΑ: ΨΔΖΛ7Λ7-Υ52) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ συνολικού ποσού 3.756.902,40€ και η σύναψη της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 340.702,40 € (με Φ.Π.Α.) 

20. Την με αριθμό 614734/2022 (ΑΔΑ: 9ΤΣ47Λ7-ΤΤΥ) Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής  Ενότητας Δυτικής Αττικής  με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ σε ισοζύγιο με τον 
εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ. 
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21.  Τις αποφάσεις του Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με τις οποίες κηρύχθηκαν  σε 
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι  Δήμοι   Μεγαρέων  (ΑΔΑ : 
60Η046ΝΠΙΘ-ΝΔΘ , 9ΡΨ946ΝΠΙΘ-ΣΥ1), Φυλής  (ΑΔΑ : Ψ1ΦΕ46ΝΠΙΘ-ΑΒ4) και Μάνδρας - 
Ειδυλλίας  (ΑΔΑ : 9ΣΙΕ46ΝΠΙΘ-ΦΔΩ)  της Π.Ε.Δ.Α της Περιφέρειας Αττικής για την 
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις 
πυρκαγιές και τα έντονα καιρικά φαινόμενα  που εκδηλώθηκαν στις 19/05/2021, 16-20/08/2021 
,14-15/10/2021 και 20/07/2022. 

22. Την με αρ πρωτ.: 828114/1-9-2022 Εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
    Με τις εκτεταμένες καταστροφικές πυρκαγιές στις περιοχές στον Δήμο Μεγαρέων Δυτικής Αττικής 
που επλήγησαν από την φωτιά της 19ης  Μαΐου 2021 στα Γεράνεια Όρη, τις πυρκαγιές που έπληξαν 
τον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας και συγκεκριμένα τις Δημοτικές Ενότητες Βιλλίων και Οινόης από τις 
16/08/2021 έως και τις 20/08/2021 και της πυρκαγιάς στις 20/7/2022 στο Δήμο Μεγαρέων, 
καταστράφηκαν συνολικά περισσότερα από 160.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων, 
λαμβάνοντας διαστάσεις θεομηνίας και προκαλώντας ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή. 
   Οι εν λόγω πυρκαγιές, ανέτρεψαν πλήρως τη διάρθρωση των πρανών των ορεινών όγκων που 
περιβάλλουν το σύνολο της Δυτικής Αττικής και εξουδετέρωσαν πλήρως τη φυσική άμυνα που 
παρείχε η τοπική πυκνή χλωρίδα έναντι όχι μόνο πλημμυρικών φαινομένων αλλά και μικρότερης 
έντασης βροχοπτώσεων οι οποίες υπό φυσιολογικές συνθήκες της πρότερης κατάστασης, δεν θα 
προκαλούσαν ισχυρές ροές υδάτων μετά φερτών υλικών. 
   Ο τεράστιος όγκος αστήρικτης καμένης ξυλείας που προέκυψε από τις πυρκαγιές, είναι προδήλως 
εύκολα μεταφερόμενος από ροές υδάτων με τον βέβαιο επαπειλούμενο κίνδυνο να φραχθούν τα 
ρέματα με την παραμικρή βροχόπτωση -ακόμα και τα ήδη καθαρισμένα-, με ανυπολόγιστους 
κινδύνους πλημμυρικών φαινομένων για της περιοχές από τις οποίες διέρχονται. 
   Οι μελέτες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε 
συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που τέθηκαν υπόψη μας, περιγράφουν διεξοδικά την 
επαπειλούμενη κατάσταση και αναλύουν επιστημονικά τεκμηριωμένα τα πραγματικά δεδομένα. 
  Η τεράστιας έκτασης καταστροφή, επηρεάζει άμεσα τα ρέματα των πληγεισών περιοχών της 
Δυτικής Αττικής, πολλά εκ των οποίων  διέρχονται τόσο από βασικές δημόσιες υποδομές όσο και 
μέσα ή πλησίον κρίσιμων κόμβων συγκοινωνίας και κατοικημένων περιοχών.      
   Επιπλέον, το πέρασμα του ακραίου φυσικού φαινομένου «Μπάλλος» στις 14η και 15η Οκτωβρίου 
2021 καθώς και των έντονων καιρικών φαινομένων στον Δήμο Φυλής στις 11-6-2021, εκτός από τις 
πλημμύρες που προκάλεσαν στη Δυτική Αττική, δημιούργησαν ιδιαίτερα εκτεταμένες αποθέσεις κάθε 
είδους φερτών υλικών στα ρέματα της Δυτικής Αττικής. 
   Οι καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 και του Ιουλίου 2022 στη Δυτική Αττική και το 
πλημμυρικό φαινόμενο «Μπάλλος» συνιστούν ανεπιφύλακτα και σύμφωνα με την έννοια της εθνικής 
νομοθεσίας αλλά και της πάγιας νομολογίας του ΔΕΕ γεγονότα ανωτέρας βίας, καθώς πρόκειται για 
περιστατικά ακραίας φυσικής καταστροφής, ιδιαίτερα μεγάλης έκτασης και έντασης, απολύτως 
εξωτερικά και αντικειμενικά, προφανώς και αυτονόητα εκτός επιρροής της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής, τα οποία έλαβαν χώρα σε πρόσφατο παρελθόντα χρόνο και συνεπώς βρίσκονται σε 
άμεση χρονική συνοχή με το τρέχων διάστημα, χωρίς να ήταν δυνατή η εκ μέρους μας πρόβλεψή 
των ως όλως έκτακτα και ασυνήθιστα. 
    Τα γεγονότα αυτά της ανωτέρας βίας (πυρκαγιές και πλημμύρες), τελούν προφανώς σε άμεσο και 
ευθύ σύνδεσμο με την αναγκαιότητα να θωρακιστούν οι πληγείσες περιοχές της Δυτικής Αττικής με 
επείγουσες - λόγω της επικείμενης χειμερινής, βροχερής  περιόδου-  εργασίες καθαρισμού των 
ρεμάτων και της απομάκρυνσης φερτών υλικών από αυτά, προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλοι 
κίνδυνοι οι οποίοι θα προκληθούν σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη συστηματικής ανάληψης 
ενεργειών καθαρισμού. 
 Η σύνταξη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης παροχής υπηρεσιών έγινε προκειμένου να 
συμπεριλάβει τις πρόσθετες έκτακτες ανάγκες -οι οποίες προέκυψαν μετά τις πυρκαγιές της 19ης  
Μαΐου 2021 στα Γεράνεια Όρη, της 16ης έως 20ης Αυγούστου 2021 στο Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας, 
της 20ης Ιουλίου 2022 στο Δήμο Μεγαρέων, αλλά και από το  πέρασμα του ακραίου φυσικού 
φαινομένου «Μπάλλος» της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021 καθώς και των έντονων καιρικών 
φαινομένων στον Δήμο Φυλής στις 11-6-2021 που είχαν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 
ιδιαίτερα εκτεταμένες αποθέσεις κάθε είδους φερτών υλικών στα ρέματα της Δυτικής Αττικής οι 
οποίες δεν καλύφθηκαν από την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση. 
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Με αποφάσεις του Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν  σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι  Δήμοι   Μεγαρέων  (ΑΔΑ : 60Η046ΝΠΙΘ-ΝΔΘ , 9ΡΨ946ΝΠΙΘ-
ΣΥ1), Φυλής  (ΑΔΑ : Ψ1ΦΕ46ΝΠΙΘ-ΑΒ4) και Μάνδρας - Ειδυλλίας  (ΑΔΑ : 9ΣΙΕ46ΝΠΙΘ-ΦΔΩ) της 
Π.Ε.Δ.Α της Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των 
συνεπειών που προέκυψαν από τις προαναφερθείσες πυρκαγιές και τα έντονα καιρικά φαινόμενα  
που εκδηλώθηκαν στις 19/05/2021, 16-20/08/2021 ,14-15/10/2021, 11/6/2021 και 20/07/2022. 
    Οι εργασίες της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης : 
α. Δεν περιλαμβάνονται ποσοτικά στην αρχική μελέτη παροχής υπηρεσιών ούτε στην πρώτη 
Συμπληρωματική Σύμβαση, 
β. Κρίθηκαν αναγκαίες για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας της αρχικής σύμβασης ,οι οποίες δεν  μεταβάλλουν τη 
συνολική φύση της σύμβασης και είναι  απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της 
γ. Θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός των ρεμάτων των περιοχών  που επλήγησαν, καθώς και η 
απομάκρυνση φερτών υλικών και απορριμμάτων προκειμένου να απελευθερωθεί η διατομή για την 
απρόσκοπτη ροή των όμβριων. 
Η Υπηρεσία μας έχει συντάξει Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο μελέτης των υπηρεσιών που είναι 
απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών και την αντιπλημμυρική θωράκιση των 
πληγεισών περιοχών από τις αναμενόμενες βροχοπτώσεις της επερχόμενης χειμερινής περιόδου. 
ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Επειδή 
1) Με αποφάσεις του Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι  Δήμοι   Μεγαρέων , Φυλής και Μάνδρας - Ειδυλλίας    της ΠΕΔΑ 
της Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των 
συνεπειών που προέκυψαν από τις προαναφερθείσες πυρκαγιές και τα έντονα καιρικά φαινόμενα  
που εκδηλώθηκαν στις 19/05/2021 , 16-20/08/2021, 14-15/10/2021, 11/6/2021 και 20-7-2022. 
2) Με την ΣΑΕ 055 ΤΡΟ.0/111998/22.10.2020 (ΑΔΑ: ΩΔ3546ΜΤΛΡ-ΕΙΖ) Απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, εγκρίθηκε  η ένταξη στο ΠΔΕ της εν λόγω παροχής υπηρεσίας με κωδικό έργου 
2020ΣΕ05500005. 
3) Το άρθρο 132 παρ.2 του Ν.4412/2016 μετά τις τροποποιήσεις του Ν.4782/2021 αναφέρει:  
Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  
……………………………………………………………………………………… 
γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν 
από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, 
ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, 
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της 
συμφωνίας-πλαίσιο. 
Σε εφαρμογή των παραπάνω τριών παραπάνω σωρευτικών προϋποθέσεων : 
αα ) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν 
από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, 
Τα επικαλούμενα  γεγονότα των πυρκαγιών και της θεομηνίας  «Μπάλλος» (που επιτάσσουν τη 
διενέργεια εντατικών πρόσθετων εργασιών στα υφιστάμενα ρέματα , που αν δεν λάβουν χώρα άμεσα 
, υπάρχει κίνδυνος μετά τις αναμενόμενες βροχοπτώσεις της χειμερινής περιόδου να προκληθούν 
πλημμύρες που θα θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες ) ήταν αδύνατο να 
προβλεφτούν από μια επιμελή Υπηρεσία και δεν υπάγονται στη σφαίρα ευθύνης της Αναθέτουσας 
Αρχής.  
ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,  
     Οι εργασίες της παρούσας Συμπληρωματικής Σύμβασης αφορούν εργασίες καθαρισμού ρεμάτων 
των πληγεισών περιοχών από φερτά υλικά και σκουπίδια σύμφωνα με τις τιμές μονάδος του 
τιμολογίου της αρχικής σύμβασης . Η αρχική σύμβαση αφορά καθαρισμό ρεμάτων και συνεπώς δεν 
μεταβάλλεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο η συνολική φύση της σύμβασης . 
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της 
συμφωνίας-πλαίσιο. 
Η παρούσα Συμπληρωματική Σύμβαση αυξάνει το φυσικό οικονομικό αντικείμενο της παροχής 
υπηρεσιών κατά 33,03% . Η  αύξηση της αρχικής Σύμβασης μετά την 1η Συμπληρωματική  Σύμβαση 
και την παρούσα 2η  Συμπληρωματική Σύμβαση  είναι 43,00% δηλαδή  δεν υπερβαίνει το 50% . 
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4) Οι εργασίες της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης θα πραγματοποιηθούν σε περιοχές  που 
επλήγησαν, από τις πυρκαγιές, τη θεομηνία  «Μπάλλος» και τα έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο 
Φυλής καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες καθαρισμού οι οποίες δεν καλύφθηκαν με την 
1η Συμπληρωματική Σύμβαση.  
Τα ρέματα στις πληγείσες περιοχές είχαν ήδη καθαριστεί πριν τις πυρκαγιές, οι οποίες ανέτρεψαν τη 
διάρθρωση των πρανών των ορεινών όγκων  και εξουδετέρωσαν πλήρως τη φυσική άμυνα που 
παρείχε η τοπική πυκνή χλωρίδα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το πέρασμα του καιρικού φαινομένου  
«Μπάλλος» και των λοιπών έντονων βροχοπτώσεων, να δημιουργήσει  ιδιαίτερα εκτεταμένες 
αποθέσεις κάθε είδους φερτών υλικών στις κοίτες των καθαρισμένων ρεμάτων . 
 Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και η στάθμη του φυσικού εδάφους στα εν λόγω ρέματα είναι γνωστά 
από επιμετρήσεις που έλαβαν χώρα στο παρελθόν, πριν από τα αναφερόμενα γεγονότα πυρκαγιών 
και πλημμυρών. 
 Μετά τα καιρικά φαινόμενα  έγινε  αυτοψία, καταγραφή των αναγκών για καθαρισμό εκ’ νέου των 
ρεμάτων -τόσο ως προς το είδος των φερτών υλικών που βρίσκονται στα ρέματα όσο και ως προς το  
ύψος της στάθμης τους  μέσα στη κοίτη των ρεμάτων.  Έτσι λοιπόν λόγω των υπαρχόντων στοιχείων 
των ρεμάτων, αυτοψιών αλλά και της εμπειρίας από τους πολυετείς καθαρισμούς των υπόψη 
ρεμάτων έγινε προμέτρηση των ανά κατηγορία εργασιών . 

   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  3ου  Α.Π.Ε 

 ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος  ΑΠΕ 2ος  ΑΠΕ 3ος  ΑΠΕ 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2.755.000,00 
 

2.755.000,00 
 

2.755.000,00 
 

2.755.000,00 
 

1η ΣΣ    274.760,00   274.760,00   274.760,00 

2η ΣΣ     909.775,00 

ΦΠΑ   661.200.00   727.142,40    727.142,40    945.488,40 

ΣΥΝΟΛΑ 3.416.200,00 3.740.702,40 3.740.702,40 4.885.023,40 

 
Κατόπιν των ανωτέρω : 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
1. Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε της παροχής υπηρεσίας: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ "ΓΗΡΥΟΝΗΣ” αναδόχου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε» συνολικού 
ποσού 4.850.023,39€ (με ΦΠΑ). 

2. Την σύναψη 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικής δαπάνης ποσού 909.775,00€ (χωρίς 
Φ.Π.Α), 1.128.121,00€ (με Φ.Π.Α),  που αποτελεί το 33,02% της αντίστοιχης εγκεκριμένης 
δαπάνης του αρχικού φυσικού αντικειμένου. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε της παροχής υπηρεσίας: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ "ΓΗΡΥΟΝΗΣ” αναδόχου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε» συνολικού 
ποσού 4.850.023,39€ (με ΦΠΑ). 

2. Την σύναψη 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικής δαπάνης ποσού 909.775,00€ (χωρίς 
Φ.Π.Α), 1.128.121,00€ (με Φ.Π.Α),  που αποτελεί το 33,02% της αντίστοιχης εγκεκριμένης 
δαπάνης του αρχικού φυσικού αντικειμένου. 

 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 

καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ανωτέρω 

απόφαση.  
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή  καταψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Το έργο δημοπρατήθηκε με τη «διαδικασία 
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διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης», για λόγους «κατεπείγοντος» γι’ 

αυτό και το καταψηφίσαμε. Η «διαπραγμάτευση» κατέληξε σε έκπτωση μόλις 30,26%, το μισό 

από αυτές που δίνονται σε τακτικό διαγωνισμό. Η δε σχετική απόφαση για κατεπείγοντες λόγους 

πάρθηκε από την Οικονομική Επιτροπή την 13-10-2020 και η σύμβαση υπογράφηκε την 30.3.21 

ύστερα από πεντέμισι μήνες! 

Η παρούσα εισήγηση αναπαράγει στοιχεία που είχαν καταγραφεί και σε προηγούμενες φάσεις 

του εν λόγω έργου και επικαλείται την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση 

των συνεπειών μετά τις πυρκαγιές, αλλά και το πέρασμα του ακραίου φυσικού φαινομένου 

«Μπάλλος». Η ουσιαστική και όχι κατ’ επίφαση ανησυχία για αντιμετώπιση τέτοιων έκτακτων 

αναγκών απαιτεί ειδικό, ολοκληρωμένο σχέδιο με αναλυτική εισήγηση.  

Εντέλει, με τον υπόψη προς έγκριση 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών το αρχικό 

συμβατικό ποσό των 2.755.000 € (χωρίς το ΦΠΑ) εκτινάσσεται στα 3.939.535 € (χωρίς το 

ΦΠΑ), αύξηση 43,00%, απαράδεκτα υψηλή. Πολύ δε περισσότερο που αφορά σε αρχικό 

συμβατικό ποσό «φουσκωμένο», καθώς προέκυψε με πολύ χαμηλή έκπτωση (30,26%) εξαιτίας 

της διαδικασίας ανάθεσης (με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης). 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ανωτέρω 

απόφαση.  
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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