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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 11η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 589/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 09-03-2021, 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: 180013 πρόσκληση του Προέδρου της 
η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 04-03-2021. 
 

Θέμα 60ο  
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, όπως αυτή 
περιλαμβάνεται στο 2ο Α.Π.Ε. του έργου: «Μετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό 
Αλατσάτων Δήμου Νέας Ιωνίας», εργολαβία ΑΠ 91, προϋπολογισμού δημοπράτησης 2.016.129,03 
ευρώ πλέον Φ.Π.Α. αναδόχου Κ/Ξ Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ-Β. ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε.-ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. 
 
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  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα  

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Βλάχου Γεωργία 

 Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αδαμόπουλου Γεωργία  

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος  
 

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 Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Δεληγιώργη 
(Προϊσταμένη της Δ/νσης Αντιπλημμυρικής Προστασίας), η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
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2. Την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και τη νομοθεσία που διέπει την 
σύμβαση του έργου Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)») άρθρο 147. 
3. Το Π.Δ. 7/18-01-20103 (ΦΕΚ 26 Α’), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών, και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005». 
4. Την υπ’ αριθμ. Απόφαση 109290/39629 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 
4251Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 438/2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 3748/13479 απόφαση έγκρισης της υπ’ αρ. 
121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018). 
5. Το φάκελο της Εργολαβίας του θέματος. 
 
Και αφού λάβετε υπόψη σας : 
 

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
- Με τη με αριθμό 1122/12-05-2017 ( Α.Δ.Α. Ψ0ΒΦ7Λ7-ΣΞΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου και τα 
τεύχη δημοπράτησης του έργου. 

- Με την με αρ. πρωτ. 2450/2017 ( Α.Δ.Α. ΨΒΣΥ7Λ7-ΡΒ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
της Περιφέρειας  Αττικής αποφασίστηκε: 1) Η έγκριση του από 18-9-2017 2ου Πρακτικού ελέγχου  
δικαιολογητικών (προσωρινού αναδόχου )  και η κατακύρωση της  σύμβασης του έργου στον 
οικονομικό φορέα «Κ/Ξ Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ –Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  ΟΕ –ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΠΕ»,με 
οικονομική  προσφορά που αντιστοιχεί σε μέσο ποσοστό έκπτωσης 60,25% . 

- Την  26-01-2018 υπογράφηκε  (ΑΔΑΜ :18SYMV002651047 2018-02-09 ) η Σύμβαση Κατασκευής του 
Έργου για ποσό  1.120.408,27€ (με  ΦΠΑ) και περαίωση την 26-07-2019.  

- Με την με αρ. πρωτ. 459/12-03-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ 
ΟΜΒΡΙΩΝ (ΡΕΜΑ ΠΕΥΚΗΣ ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 
5007761, το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». 

-Μετά τις με αρ. πρωτ. 1849/19-7-2019 (ΑΔΑ: ΩΓΝ47Λ7-Η1Ψ) και 1396/14-07-2020 (ΑΔΑ: Ψ2037Λ7-
Β89) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής η τελική ημερομηνία περαίωσης 
των εργασιών του έργου είναι η 15η Ιουλίου 2021. 

 
- Με την αρ. πρωτ. 576739/06-08-2020 Απόφαση Δ.Ε.Α.Π. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
του έργου με συνολική δαπάνη 1.120.408,27 €, εκ των οποίων 719.535,96 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 
18%, 109,82 € απρόβλεπτα, 181.618,65 € για απολογιστικές εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%, 2.290,63 € για 
αναθεώρηση, 216.853,21 € για ΦΠΑ 24%, που είναι σε ισοζύγιο με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης. 
 
- Με τα με αριθ. πρωτ. 20933/3-10-2018 και 22225/18-10-2018 έγγραφα εγκρίθηκαν από την Ε.ΥΔ.Α.Π. 
οι Μελέτες Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ύδρευσης που αφορούν στην περιοχή του έργου. 
- Με τη με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 1003917/29-12-2020 εισήγηση της Δ/νουσας του έργου Υπηρεσίας 
(Τμ. Κατασκευών Υδραυλικών Έργων της Δ/νσης) υποβλήθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και 
η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του υπόψη έργου. 
 
- Με τη με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 42782/19-1-2021 εισήγηση της Προϊσταμένης Αρχής του έργου (Δ/νση 
Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας) με συν/να τον 2ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης που 
περιελάμβανε και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 
ζητήθηκε η θετική γνώμη του σχετικά με την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης. 
 
- Με το με αριθ. πρωτ. 44300/28-1-2021 έγγραφο του, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 
απέστειλε το Πρακτικό της 1ης Συνεδρίας την 27-1-2021, θέμα 6ο , σύμφωνα με το οποίο  εκφράζει τη 
θετική του γνώμη για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, όπως περιλαμβάνεται στον 2ο 
Α.Π.Ε. του έργου. 
 
-  Με το με αριθ. πρωτ. 401_2021/18-2-2021 έγγραφο της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της 
Περιφέρειας Αττικής απέστειλε τη θετική της γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου 
όπως περιγράφεται στον 2ο Α.Π.Ε., δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και 
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είναι σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε., καθώς και για τη συμπλήρωση όλων των σχετικών 
πεδίων της Λίστας Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα του εγκεκριμένου ΣΔΕ, όσον αφορά την 1η 
Συμπληρωματική Σύμβαση. 
 
      
                   

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
 
Η εργολαβία περιλαμβάνει τα εξής: 

Κατασκευή νέου μετατοπισμένου συλλεκτήρα στην οδό Αλατσάτων με αφετηρία το τέλος του 
κατασκευασθέντος  το 1998  αγωγού, δηλαδή στο  υπάρχον  φρεάτιο πλησίον του υφιστάμενου 
γηπέδου  Μπάσκετ της οδού Πάρσης ( Χ.Θ. 0+372,30) με προτεινόμενες διαστάσεις στη θέση 
αυτή,κατόπιν υδραυλικών υπολογισμών,πλάτος Β=3.00 μ. και ελεύθερο ύψος Η=2.50 μ. 

Ο νέος συλλεκτήρας, οδεύοντας, διέρχεται την οδό Ελευθερίου  Βενιζέλου με δύο αντίρροπες στροφές 
μικρής ακτίνας  R=15.00 μ. και εισέρχεται στην οδό Αλατσάτων.  

Στην διασταύρωση με την οδό Μ.Ασίας  συμβάλλει σε αυτόν ο συλλεκτήρας των ομβρίων υδάτων της 
οδού Άλυος συνολικού μήκους  L=80.00  και διαμέτρου  D=0,50μ. 

Στη συνέχεια ο συλλεκτήρας  διέρχεται κατά μήκος της οδού Δέρκων  και καταλήγει στην οδό  Κωφίδου  
σε υπάρχον  φρεάτιο και συνδέεται με τον υφιστάμενο σκουφοειδή αγωγό της  ΕΥΔΑΠ. 

Το μήκος του συλλεκτήρα είναι  533,00μ.μ. και θα κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.  

Ολόκληρο το μήκος του θα μονωθεί με διπλή ασφαλτική  στρώση. Για την καλή έδρασή του 
προβλέπεται στρώση πάχους  5 εκ. από άοπλο σκυρόδεμα και εξυγιαντική στρώση αμμοχάλικου 
πάχους  10 εκ. 

Προβλέπονται φρεάτια υδροσυλλογής δύο ανοιγμάτων στις θέσεις διασταύρωσης των οδών ή ανά 
αποστάσεις 60μ.έως 80μ.  και φρεάτια επίσκεψης του συλλεκτήρα ανά αποστάσεις 50.00μ. 

Επιπλέον  ελήφθη υπόψη το υφιστάμενο δίκτυο ακαθάρτων υδάτων που διέρχεται στην μέση της οδού 
Αλατσάτων ,το οποίο πρέπει να αντικατασταθεί και να μετατοπισθεί σύμφωνα με την εγκριθείσα μελέτη 
από την ΕΥΔΑΠ. 
   

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.  
Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων 

έργων και τη νομοθεσία που διέπει τη σύμβαση του έργου (Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»).  

Υποβλήθηκε στο Πρωτόκολλο της  Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας από  το Τμ. 
Κατασκευών Υδραυλικών Έργων της Δ/νσης (Δ/σα  Υπηρεσία)  ως συνημμένο της με αριθ. πρωτ. 
1003917/29-12-2020 εισήγησης για να συμπεριλάβει τις εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 
που προτείνεται από  τη Δ/νουσα Υπηρεσία (Τμ. Κατασκευών Υδραυλικών Έργων της Δ/νσης) στην 
προαναφερόμενη εισήγησή της ως παρακάτω: 
“ 

Γ.1. Αύξηση ποσοτήτων που προκύπτουν από: 
1. Στην Α΄ ομάδα των χωματουργικών εργασιών υπάρχει αύξηση ποσοτήτων, η οποία ως επί το 
πλείστον προέκυψε από την έγκριση της Μελέτης Τροποποίησης των υφισταμένων δικτύων 
Αποχέτευσης Ακαθάρτων από την ΕΥΔΑΠ, υποχρέωση που ανέκυψε από το υπ’ αρ. 5408/04/04/2016 
έγγραφο της, καθώς και των τοπικών συνθηκών (λασπώδη εδάφη, υφιστάμενα δίκτυα ΟΚΩ, κα) που 
επικρατούν στο έργο. Πιο συγκεκριμένα, αυξάνονται σημαντικά οι εξής 
ποσότητες: 

 Χρήση των πινακίδων σήμανσης, χρήση αναλαλαμπόντων φανών και χρήση αμφιπλεύρων 
εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό, ανά μήνα, λόγω της 
τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος εξαιτίας καθυστέρησης των εγκρίσεων των Μελετών 
(κυκλοφοριακή, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΔΔΗΕ, φυσικό αέριο, κα), καθώς και καθυστερήσεων από το πλήθος των 
παλαιών δικτύων ΟΚΩ στις οδούς που εκτελούνται τα έργα. 

 Εκσκαφές και φορτοεκφορτώσεις εξαιτίας της κατασκευής του δικτύου ακαθάρτων σύμφωνα με 
τη Μελέτη, η οποία υποβλήθηκε και εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια του έργου από την ΕΥΔΑΠ. 

 Οι αντιστηρίξεις των πρανών από τις εκσκαφές του δικτύου αποχέτευσης των ακαθάρτων λόγω 
των τοπικών συνθηκών. Πλήθος άλλων δικτύων ΟΚΩ εμπλέκονται παράλληλα ή κάθετα με το υπό 
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κατασκευή δίκτυο της αποχέτευσης, καθώς και η σύσταση μεγάλου μέρους του εδάφους σε 
συνδυασμό με τις παλαιότερες επιχώσεις των υφιστάμενων δικτύων (άμμος, 3 Α, κα), καθιστούν 
απαραίτητη την αντιστήριξη των πρανών για να αποφευχθούν μεγάλες καταπτώσεις. 

 Επιχώσεις με διαβαθμισμένα θραυστά υλικά σε όλο το δίκτυο αποχέτευσης, εξαιτίας της 
σύστασης του υφιστάμενου υλικού (λασπώδες με μίξη από άμμο και παλαιά σκυροδέματα 
εγκιβωτισμού των υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ που απαραιτήτως καθαιρούνται), που καθιστά αδύνατη 
την επανεπίχωση με προϊόντα εκσκαφής. 

 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου μεγαλύτερου πάχους εξαιτίας της σύστασης 
του εδάφους στα προβλεπόμενα από τη Μελέτη βάθη εκσκαφών, τα οποία φθάνουν έως τα 8,00 μ. 

 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Στη 
Μελέτη δεν είχε υπολογιστεί η αποκατάσταση των ασφαλτικών που προέκυψε από την έγκριση της 
Μελέτης του δικτύου των ακαθάρτων από την ΕΥΔΑΠ και τη μετατόπιση του δικτύου Φυσικού Αερίου 
στη συμβολή των οδών Πάρσης και Ελ. Βενιζέλου. 
2. Στην Β΄ ομάδα των σκυροδεμάτων 

  Ξυλότυποι φρεατίων για την κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων σύμφωνα με τη Μελέτη, η οποία 
υποβλήθηκε και εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια του έργου από την ΕΥΔΑΠ. 

 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, καθώς και για την κατασκευή των φρεατίων του 
δικτύου ακαθάρτων σύμφωνα με τη υποβληθείσα Μελέτη στην ΕΥΔΑΠ από τον Ανάδοχο, η οποία 
εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια του έργου, πρόσθετου πάχους 5 εκ. ως σκυρόδεμα καθαριότητας του 
κιβωτοειδούς αγωγού ομβρίων (κατά τη φάση δημοπράτησης του έργου προμετρήθηκε πάχος 5 εκ., 
ενώ οι συνθήκες του έργου επέβαλαν άλλα 5 εκ. πάχος), καθώς και πλήθος άλλων υποστηρικτικών 
πρόσθετων κατασκευών, όπως οπές υποσκαφών άλλων δικτύων για τη διέλευση των αγωγών 
ακαθάρτων, κα. Ειδικότερα επί της οδού Πάρσης, κάτω από το παλαιό ρέμα έγινε υποσκαφή σε μήκος 
περίπου 20 μέτρων για την τοποθέτηση του αγωγού DN800 και έπειτα υποχρεωτική σκυροδέτηση του 
κενού της υποσκαφής. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίστηκαν υποχρεωτικά πολλές υποσκαφές 
διέλευσης του δικτύου ακαθάρτων. 

 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, για την κατασκευή των φρεατίων του δικτύου ακαθάρτων σύμφωνα με 
τη Μελέτη, η οποία υποβλήθηκε και εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια του έργου από την ΕΥΔΑΠ, καθώς και 
αντιστηρίξεων των πρανών (ντουλάπια μπετού), λόγω καταπτώσεων και μεγάλης επικινδυνότητας στα 
όρια της ρυμοτομικής γραμμής (πεζοδρόμια, οικίες, καταστήματα,κα), για την κατασκευή του 
κιβωτοειδούς αγωγού ομβρίων, επί της οδού Αλατσάτων από την οδό Ελ. Βενιζέλου έως τον 
πεζόδρομο της Μικράς Ασίας. 

 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο σύμφωνα με τη Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων, η οποία 
υποβλήθηκε και εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια του έργου από την ΕΥΔΑΠ. Επίσης, οι σχάρες 
υδροσυλλογής απαιτείται να είναι αντοχής D400 (κεντρικοί δρόμοι με μεγάλη κυκλοφορία), με 
αποτέλεσμα να αυξάνει σημαντικά το βάρος. 

Γ.2. Απολογιστικές Εργασίες: 
Στο έργο είχαν προβλεφθεί 169.491,53 ευρώ, πλέον ΓΕ & ΟΕ 18%. ‘Εως τη σύνταξη της 
παρούσας Αιτιολογικής Έκθεσης αναλώθηκαν 169.393,68 ευρώ, πλέον ΓΕ & ΟΕ 18%, ως εξής: 
1. Αρχαιολογία: 
Δαπάνη 8.972,68 ευρώ, πλέον ΓΕ & ΟΕ 18% (αποφάσεις υπ' αρ. 3345-19/12/2018 & υπ' αρ.661238-
23/10/2019) 
2. Πλήθος ειδικών εκσκαφών και υποσκαφών (τούνελ) δια χειρός, ή/και με αεροσυμπιεστές, ή/και με 
εδικά μηχανημάτα και εξοπλισμό, κάτω από παλαιά αχαρτογράφητα δίκτυα και φρεάτια ΟΚΩ (μέση τάση 
και χαμηλή τάση ΔΕΔΔΗΕ, τηλεφωνία, ακαθάρτων και ομβρίων ΕΥΔΑΠ, παλαιού ρέματος ΕΥΔΑΠ και 
ύδρευσης, κα), κατά μήκος ή/και εγκάρσια τους, καθαιρέσεων παλαιών κατασκευών από σκυρόδεμα επί 
των οδών Πάρσης, Ελ. Βενιζέλου και Αλατσάτων, έως τη Χ.Θ. 0+180 του νέου δικτύου ακαθάρτων, 
σε βάθη έως 8,00 μέτρα, καθώς και προσαρμογές, προσωρινές συνδέσεις και αποκατάσταση της 
λειτουργίας των παλαιών δικτύων. Οι απολογιστικές εργασίες αυτές αναλώθηκαν ώστε να μπορέσει 
να κατασκευαστεί το νέο δίκτυο των ακαθάρτων που μελετήθηκε και εγκρίθηκε από την ΕΥΔΑΠ στη 
διάρκεια του έργου. 
Δαπάνη 160.421,00 ευρώ, πλέον ΓΕ & ΟΕ 18% (αποφάσεις υπ' αρ. 3222-4/12/2018, υπ' αρ. 743346-
19/11/2019, υπ' αρ. 175129-3/03/2020, υπ' αρ. 327533-22/05/2020 & υπ' αρ.686926-17/09/2020) 
Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτούνται οι κάτωθι απολογιστικές εργασίες: 
3. Εργασίες υποδομών (χωματουργικά, αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, αντιστηρίξεις, κα) για την μετατόπιση 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά του νέου δικτύου Φυσικού Αερίου της ΕΔΑ Αττικής στη 
διασταύρωση των οδών Ελ. Βενιζέλου και Πάρσης, κάτω από το νέο υπό κατασκευή κιβωτοειδή 
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αγωγό ομβρίων. Η μελέτη εκπονήθηκε από την ΕΔΑ Αττικής λαμβάνοντας υπόψη την κατασκευή των 
δικτύων (ακαθάρτων και ομβρίων) του Έργου, το νέο δίκτυο Φυσικού Αερίου κατασκευάστηκε από 
Εργολάβο της ΕΔΑ, η επίβλεψη έγινε από την ΕΔΑ και οι εργασίες των υποδομών εκτελέστηκαν από 
τον Ανάδοχο του Έργου υπό την επίβλεψη της ΕΔΑ (έγγραφο της Εταιρείας Διανομής Αερίου – ΕΔΑ 
Αττικής με αρ. πρωτ. 270165665-5/04/2019). 
Δαπάνη 73.000 ευρώ, πλέον ΓΕ & ΟΕ 18% 
4. Εργασίες μετατόπισης δικτύου ύδρευσης (χωματουργικά, τοποθέτηση νέων αγωγών προμήθειας 
ΕΥΔΑΠ, συνδέσεις υφιστάμενων υδατοπαρχών και ενώσεις με υφιστάμενο δίκτυο) στο Έργο, σύμφωνα 
με τη Μελέτη που εκπονήθηκε, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ύδρευσης της 
ΕΥΔΑΠ, κατά τη διάρκεια του Έργου (έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ με αρ. 
πρωτ. 13138-27/07/2020). 
Εκτιμώμενη δαπάνη 25.000 ευρώ, πλέον ΓΕ & ΟΕ 18% 
5. Εκτίμηση απολογιστικών εργασιών δια χειρός, ή/και με αεροσυμπιεστές, ή/και με εδικά 
μηχανημάτα και εξοπλισμό, όμοια με τα ανωτέρω της παραγράφου 2, από τη Χ.Θ.0+180 έως τη Χ.Θ. 
0+410 του νέου δικτύου ακαθάρτων, προσαρμογές, προσωρινές συνδέσεις και αποκατάσταση της 
λειτουργίας των παλαιών δικτύων. Οι απολογιστικές εργασίες προβλέπεται να απαιτηθούν ώστε να 
ολοκληρωθεί το νέο δίκτυο των ακαθάρτων που μελετήθηκε και εγκρίθηκε από την ΕΥΔΑΠ στη διάρκεια 
του έργου. 
Εκτιμώμενη δαπάνη 100.000 ευρώ, πλέον ΓΕ & ΟΕ 18% 
6. Σύνταξη νέας Στατικής Μελέτης στη συναρμογή των δύο αγωγών (παλαιού ρέματος και νέου 
κιβωτοειδούς αγωγού) στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Αλατσάτων, η οποία θα περιλαμβάνει 
σε μία ενιαία κιβωτοειδή διατομή τον παλαιό και νέο αγωγό σε μήκος τουλάχιστον τριάντα μέτρων. Η 
θέση του παλαιού ρέματος δεν αποτυπώνεται οριζοντιογραφικά στο κατασκευασμένο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ 
και κατά συνέπεια η θέση του, όπως διαπιστώθηκε μετά από διερευνητικές τομές κατά τη φάση 
εκτέλεσης του έργου, είναι διαφορετική από αυτή των σχεδίων της Μελέτης. 
Εκτιμώμενη δαπάνη 12.000 ευρώ, πλέον ΓΕ & ΟΕ 18%” 
 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  2ου  Α.Π.Ε (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 

Η δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. σε ότι αφορά στην αρχική σύμβαση, αναλυτικά  είναι : 

Ομάδα Εργασιών 
Δαπάνη Αρχ. 
Σύμβασης με 

ΓΕ+ΟΕ 18% (€) 

Δαπάνη 1ου 
Α.Π.Ε. με ΓΕ+ΟΕ 

18%   της αρχικής 
σύμβασης και του 
1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

(€) 

Δαπάνη 2ου 
Α.Π.Ε. με ΓΕ+ΟΕ 

18%   της αρχικής 
σύμβασης και του 
1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

(€) 

Ομάδα Α 181.818,51 247.266,65 247.266,65 

Ομάδα Β 443.960,43 407.135,50 407.135,50 

Σύνολο 625.778,94 654.402,15 654.402,15 

1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - 65.133,81 65.133,81 

Σύνολο 625.778,94 719.535,96 719.535,96 

Απολογιστικά με Γ.Ε. +Ο.Ε. 
(18%) 

181.618,65 181.618,65 181.618,65 

Απρόβλεπτα 93.866,84 109,82 109,82 

Αναθεώρηση 2.290,63 2.290,63 2.290,63 

Σύνολο 903.555,06 903.555,06 903.555,06 

Φ.Π.Α. (24%) 216.853,21 216.853,21 216.853,21 

Τελικό Σύνολο 1.120.408,27 1.120.408,27 1.120.408,27 

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω Πίνακα δεν υπάρχουν μεταβολές/ διαφοροποιήσεις στα οικονομικά 
στοιχεία και στις ποσότητες των εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 
εγκεκριμένου 1ου Α.Π.Ε.  
 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  2ου  Α.Π.Ε. (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ) 
Η 1η Σ.Σ.Ε. περιλαμβάνει τη δαπάνη που αναλύεται στον παρακάτω πίνακα με βάση το 

σκεπτικό της Δ/σας Υπηρεσίας (Τμ. Κατασκευών Υδραυλικών Έργων της Δ.Ε.Α.Π.) που αναλύεται στη 
με αριθ. πρωτ.  ΥΣ 1251/26-10-2020 εισήγησή της και εκτέθηκε στα προηγούμενα. 
 

Ομάδα Εργασιών Δαπάνη 
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προτεινόμενης 1 
ης 

Συμπληρωματικής 
Σύμβασης με 

ΓΕ+ΟΕ 18%   (€) 
 (2ος Α.Π.Ε.) 

Ομάδα Α  174.225,88 

Ομάδα Β 21.887,11 

Σύνολο 1 196.112,99 

Απολογιστικά με Γ.Ε. +Ο.Ε. 
(18%) 

225.025,50 

Απρόβλεπτα 29.416,95 

Σύνολο 2 450.555,44 

Φ.Π.Α. (24%) 108.133,31 

Τελικό Σύνολο 558.688,75 

  Σύμφωνα με την τελευταία πιστοποίηση των εργασιών (7η εντολή πληρωμής) το έργο του 
θέματος έχει ολοκληρωθεί περίπου σε ποσοστό 65%. 

 
Και επειδή: 
 

1. Ο 2ος Α.Π.Ε. υποβλήθηκε στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
από το Τμ. Κατασκευών Υδραυλικών Έργων της Δ/νσης (Δ/σα Υπηρεσία) για να συμπεριλάβει 
τις ποσότητες των εργασιών της προτεινόμενης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ.1 και ειδικότερα της παρ. 1γ του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 
o 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, που 
δεν ήταν δυνατόν να προβλευθούν από μία επιμελή αναθέτουσα αρχή, να συνάπτει σύμβαση 
με τον ανάδοχο με τις προϋποθέσεις: 1. οι συμπληρωματικές εργασίες να μη διαχωρίζονται από 
την κύρια σύμβαση τεχνικά ή οικονομικά χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα για τις 
αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι 
απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση και 2. 
Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του 
ποσού της αρχικής σύμβασης προ αναθεώρησης και Φ.Π.Α. Προκειμένου να υπογραφεί η 
συμπληρωματική σύμβαση, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. 

3. Η 1η συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 196.112,99 € (για εργασίες με ΓΕ & 
ΟΕ 18%), 29.416,95 € για απρόβλεπτα, 225.025,50 € για απολογιστικά με Γ.Ε. + Ο.Ε.  (18%) 
και 108.133,31 € για Φ.Π.Α.  

4. Όπως προκύπτει από την 1η Σ.Σ.Ε. που περιλαμβάνεται στο 2ο Α.Π.Ε.:  
α). οι προτεινόμενες συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να 
διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση και αφορούν:  

1). σε επιπλέον ποσότητες χωματουργικών εργασιών που προέκυψαν από την έγκριση από 
την Ε.Υ.Δ.Α.Π. της Μελέτης τροποποίησης των υφιστάμενων δικτύων Ακαθάρτων 
(το με αριθ. πρωτ. 20933/3-10-2018 έγγραφο Ε.ΥΔ.Α.Π.) και της Μελέτης μετατόπισης 
δικτύων ύδρευσης (22225/18-10-2018 έγγραφο Ε.ΥΔ.Α.Π.) 
 καθώς και από τις τοπικές συνθήκες – λασπώδη εδάφη, τα υφιστάμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω., 
ύπαρξη παλαιών δικτύων Ο.Κ.Ω.,  
2).σε προκύπτουσες από την προαναφερόμενη μελέτη, εργασίες σκυροδέτησης για την 
κατασκευή φρεατίων του δικτύου ακαθάρτων, καλύμματα μετά από σχετική έγκριση της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. και σχάρες υδροσυλλογής κατάλληλης αντοχής σε κεντρικές οδούς μεγάλης 
κυκλοφορίας  (το με αριθ. πρωτ. 8704/27-5-2020 έγγραφο Ε.ΥΔ.Α.Π.) και  
3). σε απολογιστική δαπάνη:  

3.1). για εργασίες υποδομών για την μετατόπιση του νέου δικτύου φυσικού αερίου της 
ΕΔΑ Αττικής στην διασταύρωση των οδών Ελ. Βενιζέλου και πάρσης κάτω από το νέο 
υπό κατασκευή κιβωτοειδή αγωγό ομβρίων, 
3.2). για εργασίες μετατόπισης δικτύου ύδρευσης στο Έργο, σύμφωνα με τη Μελέτη που 
εκπονήθηκε, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ύδρευσης της 
Ε.ΥΔ.Α.Π, 
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3.3). εκτίμηση απολογιστικών εργασιών δια χειρός, ή/και με αεροσυμπιεστές, ή/και με 
εδικά μηχανημάτα και εξοπλισμό, του νέου δικτύου ακαθάρτων, προσαρμογές, 
προσωρινές συνδέσεις και αποκατάσταση της λειτουργίας των παλαιών δικτύων, 
3.4). για τη σύνταξη νέας Στατικής Μελέτης στη συναρμογή των δύο αγωγών (παλαιού 
ρέματος και νέου κιβωτοειδούς αγωγού) στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και 
Αλατσάτων, η οποία θα περιλαμβάνει σε μία ενιαία κιβωτοειδή διατομή τον παλαιό και νέο 
αγωγό σε μήκος τουλάχιστον τριάντα μέτρων δεδομένου ότι η θέση του παλαιού ρέματος 
δεν αποτυπώνεται οριζοντιογραφικά στο κατασκευασμένο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ και κατά 
συνέπεια η θέση του, όπως διαπιστώθηκε μετά από διερευνητικές τομές κατά τη φάση 
εκτέλεσης του έργου, είναι διαφορετική από αυτή των σχεδίων της Μελέτης και   

β). το συνολικό ποσό της προτεινόμενης συμπληρωματικής σύμβασης (450.555,44 €) δεν 
υπερβαίνει το 50% του συνολικού ποσού της αρχικής σύμβασης προ αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 
(901.264,43 €).   

5. Η ανάδοχος υπέγραψε το σχέδιο του 2ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και της προτεινόμενης 
1ης συμπληρωματικής σύμβασης (1ης Σ.Σ.Ε.) χωρίς επιφύλαξη. 

6. Ο 2ος Α.Π.Ε. ανέρχεται   σε  συνολική   δαπάνη 1.679.097,02 € εκ των οποίων: α).  
1.120.408,27 € η συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. όπως αυτό 
περιελήφθη στον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε., με ποσό 654.402,15 € για  συμβατικές εργασίες (με  
Γ.Ε. & Ο.Ε), 65.133,81 € για εργασίες του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (με  Γ.Ε. & Ο.Ε), απρόβλεπτες  
δαπάνες 109,82 €, δαπάνη απολογιστικών (με Γ.Ε. & Ο.Ε.)  181.618,65 €, αναθεώρηση 
2.290,63 €, και 216.853,21 €  Φ.Π.Α., ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και τον 1ο Α.Π.Ε. 
β).  558.688,75 € η συνολική δαπάνη της προτεινόμενης 1ης Σ.Σ.Ε. με ποσό 196.112,99 € για  
εργασίες (με  Γ.Ε. & Ο.Ε), απρόβλεπτες  δαπάνες  29.416,95 €, δαπάνη απολογιστικών (με Γ.Ε. 
& Ο.Ε.)  225.025,50 € και 108.133,31 € Φ.Π.Α. 

7. Με το με αριθ. πρωτ. 44300/28-1-2021 έγγραφο του, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 
απέστειλε το Πρακτικό της 1ης Συνεδρίας την 27-1-2021, θέμα 6ο , σύμφωνα με το οποίο  
εκφράζει τη θετική του γνώμη, σύμφωνα  με τα οριζόμενα στο άρθρο 156 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, όπως περιλαμβάνεται στον 
2ο Α.Π.Ε. του έργου.  

8. Με το με αριθ. πρωτ. 401_2021/18-2-2021 έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 
της Περιφέρειας Αττικής απέστειλε τη θετική της γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του 
έργου όπως περιγράφεται στον 2ο Α.Π.Ε., δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο 
του έργου και είναι σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε., καθώς και για τη συμπλήρωση 
όλων των σχετικών πεδίων της Λίστας Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα του εγκεκριμένου 
ΣΔΕ, όσον αφορά την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 

Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και την έγκριση  σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών 
(παρ. 1α του άρθρου 156 και παρ. 1γ του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016) όπως αυτή περιλαμβάνεται 
στο 2ο Α.Π.Ε. του έργου: «Μετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσάτων 
Δήμου Νέας Ιωνίας» συνολικής δαπάνης 1.351.819,87 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εκ των 
οποίων ποσό 901.264,43 € αφορά εργασίες του 2ου Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. 
και την αρχική σύμβαση) και ποσό 450.555,44 € αφορά τις εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης εργασιών, όπου παρουσιάζει υπέρβαση κατά ποσοστό 49,99% από την αρχική σύμβαση.   

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και την έγκριση  σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών 
(παρ. 1α του άρθρου 156 και παρ. 1γ του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016) όπως αυτή περιλαμβάνεται 
στο 2ο Α.Π.Ε. του έργου: «Μετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσάτων 
Δήμου Νέας Ιωνίας» συνολικής δαπάνης 1.351.819,87 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εκ των 
οποίων ποσό 901.264,43 € αφορά εργασίες του 2ου Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. 
και την αρχική σύμβαση) και ποσό 450.555,44 € αφορά τις εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης εργασιών, όπου παρουσιάζει υπέρβαση κατά ποσοστό 49,99% από την αρχική σύμβαση.   

 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος  και το αναπληρωματικό 
μέλος της Ο.Ε. κα Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία. 
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 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα 
καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.   

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 
ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Στην  από 14.7.2020 συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής καταψηφίσαμε με αναλυτικό σκεπτικό τη ληφθείσα υπ’ αρ.1396/2020 απόφαση για 
την ανυπαίτια παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 365 ημέρες, μέχρι την 15-7-
2021. Είχε προηγηθεί άλλη παράταση 347 ημερών συνοδευόμενη με τη διαβεβαίωση της 
εισήγησης ότι «όλες οι απαιτούμενες άδειες έχουν ληφθεί και υπολείπεται μόνο η μετακίνηση 
ορισμένων δικτύων (ΔΕΔΔΗΕ, φυσικό αέριο) και ότι κατά συνέπεια συντρέχουν όλες οι 
προϋποθέσεις για την ταχεία προώθηση του έργου». Τόσο «ταχεία», που δόθηκε στη συνέχεια 
και η πιο πάνω παράταση των 365 ημερών, την οποία πλέον καταψηφίσαμε αναδείχνοντας ως 
μία από τις αιτίες και «το αλισβερίσι μεταξύ των διαφόρων Υπηρεσιών και άλλων εμπλεκόμενων 
Φορέων». Τώρα, με την παρούσα εισήγηση και στο πλαίσιο εργασιών που υλοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο των παραπάνω παρατάσεων, ζητείται η εξάντληση μέχρι κεραίας (49,99%) του 
ανώτατου ορίου (50%) της υπέρβασης του συμβατικού ποσού μέσω της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης (558.688,75 €), όπως το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στον προτεινόμενο 2ο ΑΠΕ. 
Είναι εμφανές ότι πρόκειται για ένα απαράδεκτο διαχειριστικό «αλαλούμ», με συνέπεια και τις 
τεράστιες καθυστερήσεις στην υλοποίηση αναγκαίων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, στο 
οποίο δεν προτιθέμεθα να συμπράξουμε.». 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

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

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ2Γ67Λ7-85Σ


		2021-03-17T11:44:09+0200
	Athens




