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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 81η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2711/2020 
Στην Αθήνα, σήμερα 15-12-2020, 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: 
957349 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της 
στις 10-12-2020. 
 

Θέμα 35ο  
Αίτημα στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής για το έργο: 
«ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», αναδόχου 
εταιρείας INTRAKAT για Α) την έγκριση αύξησης της δαπάνης για την 1η 
Συμπληρωματική Σύμβαση που περιλαμβάνεται στο σχέδιο του 1ου Α.Π.Ε. του 
έργου και Β) τη λήψη Απόφασης έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου. 
 
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 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Μεθυμάκη Άννα  
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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 12 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: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις :  
1. Tου Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Αττικής», όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την υπ’ αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 
1661/Β’/11-05-2018) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση – επικαιροποίηση 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.  

3. Tων άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση 
θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) 
«’Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση 
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της 
Ερμηνευτικής  Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. 
Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

4. Περί κατασκευής δημοσίων έργων, του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α 708-08-2016) 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Των άρθρων 20, 21, 22 και 23 του Ν.4491/2017 «Νομική αναγνώριση της 
ταυτότητας φύλου – Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες 
διατάξεις».  

6. Του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις». 

7. Της με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ οικ. 139725/13-07-2018 Απόφασης Ορισμού του 
Τμήματος Ειδικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Αττικής ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για το έργο του θέματος. 

8. Της Υπουργικής απόφασης ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017 – ΦΕΚ 2519/Β/20-7-2017 
«Περί Έγκρισης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της 
παρ. 8 δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147». 

 
Και αφού λάβαμε υπόψη: 
Α.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Την υπ΄ αριθμ. 163/2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η εκπόνηση μελέτης με τίτλο 
«Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά 
έργα στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας», με δαπάνη του Αθλητικού 
Σωματείου «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως - ΑΕΚ» με σκοπό τη δωρεά 
αυτής στην Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 2Α του Ν. 
3316/2015. 

2. Τη μελέτη του έργου του θέματος που αποτελείται από Τεύχη και Σχέδια, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Προϋπολογισμό και Τιμολόγιο Μελέτης. 
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3. Την υπ΄ αριθμ. 6 Πράξη της 1ης Συνεδρίασης 2019 του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία γνωμοδότησε θετικά επί 
της αποδοχής της Δωρεάς της μελέτης του έργου του θέματος. 

4. Την υπ΄αριθμ. 214/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία γίνεται Αποδοχή της Δωρεάς και Έγκριση της Μελέτης: 
«ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» 
προϋπολογισμού  14.274,193,55 € (πλέον ΦΠΑ 24%). 

5. Την υπ’ αριθμ.  347/2018  Απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  
Περιφέρειας  Αττικής  με  την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων 
για το οικονομικό έτος 2019. 

6. Την υπ’ αριθμ.  349/2018  Απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  
Περιφέρειας  Αττικής  με  την οποία εγκρίθηκε o Προϋπολογισμός για το 
οικονομικό έτος 2019. 

7. Την απόφαση Αν. Υπουργού Οικονομίας  και Ανάπτυξης με  αρ. πρωτ. 
128711/30-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΕ6Ο465ΧΙ8-Ι9Ω) για την χρηματοδότηση του έργου 
από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό 
έργου 2018ΕΠ08500032  και  με συνολικό προϋπολογισμό 
20.000.000,00€(ΑΔΑ:ΩΕ6Ο465ΧΙ8-Ι9Ω). 

8. Την υπ΄ αριθμ. 235/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας 
μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και 
τα τεύχη δημοπράτησης, 2) η διενέργεια του Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 
3) η δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, 4) η αποστολή της Περίληψης 
Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο  και  στην   ιστοσελίδα  της  
Περιφέρειας  Αττικής  για  το  έργο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΎ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ  ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Ν.  
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  -  ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»,  συνολικού προϋπολογισμού 14.274.193,55 
€ (πλέον ΦΠΑ 24%). 

9. Την ανάρτηση της Προκήρυξης της Δημοπρασίας στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2019/S 025-054272). 

10. Την Διακήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
19PROC004436005. 

11. Την υπ΄ αριθμ.482/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την   οποία   εγκρίθηκε   η   σύσταση   της   επιτροπής   
διαγωνισμού   για   το   έργο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΎ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ  ΕΡΓΑ  ΣΤΟΝ  ΔΗΜΟ  Ν.  
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  -  ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»,  συνολικού προϋπολογισμού 14.274.193,55 
€ (πλέον ΦΠΑ 24%). 

12. Η Δημοπρασία διεξήχθη  μέσω  ΕΣΗΔΗΣ  με  ημερομηνία  λήξης  της  
προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 14/3/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
14:00 και με ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  την 
20/3/2019,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 

13. Το από 10-4-2019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που υποβλήθηκε 
στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, για 
έγκριση, στο οποίο η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης (ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου) στον οικονομικό φορέα «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»  
με ποσοστό μέσης έκπτωσης  προσφοράς (Εμ) 45,10% και Σύνολο Δαπάνης του 
Έργου κατά την προσφορά 8.142.737,22€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

14. Την υπ΄ αριθμ. 1017/2019 (ΑΔΑ : 7ΝΘΝ7Λ7-ΙΤ9) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του οικονομικού 
φορέα «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 45,10%. 
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15. Την κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 1017/2019 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και του 1ου Πρακτικού σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό 
που στάλθηκαν μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων την 18-4-2019. 

16. Το με αρ. πρωτ. 144702/25-4-2019 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ προς τον οικονομικό 
φορέα «ΙΝΤΡΑΚΟΜ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του 
«προσωρινού αναδόχου» κατά το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, 
που εστάλη μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων την 25-4-2019. 

17. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων την 14-5-2019 και 
προσκομίστηκαν και σε έντυπη μορφή με την με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 189129/15-5-
2019 αίτηση του προσωρινού αναδόχου. 

18. Το από 26-06-2019  Ενημερωτικό  Σημείωμα  του  Προέδρου  της   
Επιτροπής Διαγωνισμού,  το  οποίο  αναρτήθηκε  στην  πλατφόρμα  του  
ΕΣΗΔΗΣ  την  01-07-2019, σύμφωνα με το οποίο κατά την σύνταξη του 1ου 
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, η αναγραφή των ονομάτων των δύο 
τακτικών  μελών  της Επιτροπής  Διαγωνισμού κας Ουρανίας Καμπακλή και κου 
Αθανασίου Μανδρέκα έγινε εκ παραδρομής καθώς δεν συμμετείχαν στις εργασίες 
της Επιτροπής την 10.04.2019. Κατά τα λοιπά, το Πρακτικό ως προς το 
περιεχόμενο του ισχύει αμετάβλητο υπογραφόμενο ομόφωνα από τα τέσσερα 
παρόντα  μέλη  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού (κ. Φιλιππάκος Δημήτριος-
Πρόεδρος, κα Μπράβου Αναστασία, κ. Τσαντίλης Χρήστος και κ. 
Σταματελόπουλος Στ. Μέλη). 

19. Το από 12-7-2019 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, που 
υποβλήθηκε για έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στις 16-7-2019, στο οποίο η Επιτροπή εισηγείται 
την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»  με ποσοστό μέσης έκπτωσης  προσφοράς (Εμ) 45,10% και   
Σύνολο   Δαπάνης   του   Έργου   κατά   την   προσφορά 8.142.737,22 € (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

20. Την  υπ΄  αριθμ.  1855/2019  (ΑΔΑ:  6ΠΗΤ7Λ7-Σ5Θ)  Απόφαση  της 
Οικονομικής  Επιτροπής  της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 2ο 
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατακυρώθηκε η σύμβαση 
«ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»  στον 
οικονομικό φορέα «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ», με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 45,10% που αντιστοιχεί σε οικονομική πρόσφορα 8.142.737,22€ 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%) η 10.096.994,20 € (με Φ.Π.Α.). 

21. Την υπ΄αριθμ. 787/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σύμφωνα με την οποία αναβάλλεται η έκδοση οριστικής Πράξης και διατάσσεται 
η συμπλήρωση του φακέλου  σύμφωνα με το αναφερόμενο σκεπτικό, δηλαδή 
1)με την προβλεπόμενη στο άρθρο 73 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής αναφορικά α) με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων 
που η προσωρινή ανάδοχος εταιρεία δήλωσε στο ΕΕΕΠ/ΤΕΥΔ ότι έλαβε, 
προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία της μετά  την επιβολή  σε βάρος της 
προστίμου  με την υπ’ αριθμ. 642/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
και β) με την ανακήρυξη αυτής ως προσωρινής αναδόχου, 2) με την 
προηγηθείσα σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του αρ. 73 παρ. 8 και 9 του 
Ν.4412/2016 και 3) με όλα τα σχετικά στοιχεία. 

22. Τα στοιχεία  για  τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε ο οικονομικός φορέας 
«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ INTRAKAT, που κατατέθηκαν στις 20-9-
2019 μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

23. Την με αρ. 2389/2019(ΑΔΑ: ΨΛ407Λ7-ΗΥΡ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η Αποστολή του 
Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την επάρκεια των 
επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με 
δ.τ  INTRAKAT προσωρινού αναδόχου του έργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ  ΣΥΝΟΔΑ  
ΕΡΓΑ  ΣΤΟΝ  ΔΗΜΟ  Ν.  ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  -  ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»,  συνολικού 
προϋπολογισμού 14.274.193,55€ (πλέον ΦΠΑ 24%), προς την Επιτροπή του αρ. 
73 παρ.9 του Ν.4412/2016. 

24. Την   με   αρ.14Μ Πράξη της από 7-10-2019 14ης Συνεδρίασης,  με την οποία  η 
Επιτροπή του αρ. 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016 παρέχει σύμφωνη γνώμη σχετικά 
με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα «ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ INTRAKAT. 

25. Την 2597/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ28Η7Λ7-47Τ) με 
την οποία α) εγκρίνει ότι τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε ο οικονομικός φορέας 
«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»  με δ.τ  INTRAKAT και τα αποδεικτικά στοιχεία 
που προσκόμισε προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, κρίνονται επαρκή, 
β) εγκρίνει το 2ο Πρακτικό  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  σύμφωνα  με  το  οποίο  
προσωρινός  ανάδοχος του έργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Ν. 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», είναι ο οικονομικός φορέας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ  INTRAKAT  με ποσοστό μέσης έκπτωσης  προσφοράς 
(Εμ) 45,10% και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά  8.142.737,22€ 
(μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και γ) εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων και την Επιτροπή Διαγωνισμού για την συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού. 

26. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης. 

27. Την πράξη με αρ. 947/2019  του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
παραπάνω έργο. 

28. Την 09-12-2019 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου. 
29. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι δέκα τέσσερις (14) μήνες, ήτοι μέχρι 09-

02-2021. 
30. Την 09-12-2019 ο Ανάδοχος  (αρ. πρωτ ΔΤΕΠΑ 810687/09-12-2019), υπέβαλλε 

την μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, και στη συνέχεια βάσει αυτής  στις 05-02-
2020 επί πλέον μελέτες τροποποίησης των προγραμμάτων φωτεινής 
σηματοδότησης σε υφιστάμενους σηματοδοτούμενους κόμβους. 

31. Την 14-02-2020 ο Ανάδοχος εκπόνησε και υπέβαλλε, βάσει σχετικής εντολής 
(αρ. πρωτ ΔΤΕΠΑ 128856/13-02-2020),  την μελέτη προσωρινής μετατόπισης του 
υφιστάμενου δικτύου ακαθάρτων, η οποία εγκρίθηκε από την ΕΥΔΑΠ,  καθώς για 
να ήταν δυνατή η οριστική μετακίνηση των δικτύων ΟΚΩ, σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου απαιτείτο η υλοποίηση πράξης εφαρμογής στα ΟΤ. ΚΧ1, ΚΧ2, ΚΧ3,ΚΧ4 
και Ο.Τ.463.Αντίστοιχα έχει υποβληθεί από τον Ανάδοχο  και εγκριθεί από την 
ΕΥΔΑΠ  και η πρόταση για την προσωρινή διευθέτηση και μετατόπιση του αγωγού 
ύδρευσης. 

32. Από την αρμόδια Δ/νση Δασών έχουν εκδοθεί η με αρ.πρωτ. 714/29681/14-04-
2020 (ΑΔΑ:661ΒΟΡ1Κ-ΛΕΚ) Πράξη Πληροφοριακού Χαρακτήρα και το με 
αρ.πρωτ. 726/30258/16-04-2020 Πρωτόκολλο Εγκατάστασης.  

33. Από την αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού έχει εκδοθεί η με 
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αρ.πρωτ. 53826/οικ.2832/07-07-2020 (ΑΔΑ:Ω3Β4ΟΡ1Κ-7ΧΡ) απόφαση 
τροποποίησης της με αριθμ.31282/οικ.1932/18-4-2018 Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών ΄Ορων του έργου ως προς: 1.την προσωρινή κατάληψη κατά τη 
φάση κατασκευής έκτασης εμβαδού 1410m2 εντός Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας και 
2.τη μετατόπιση αγωγού ακαθάρτων (ΕΥΔΑΠ) της οδού Πατριάρχου 
Κωνσταντίνου. 

34. Επίσης από την αρμόδια Δ/νση  Δασών έχουν εκδοθεί και η με αρ.πρωτ. 
1271/57609/17-07-2020 (ΑΔΑ:ΩοΔΥΟΡ1Κ-Α9Δ) Πράξη Πληροφοριακού 
Χαρακτήρα και το με αρ.πρωτ. 1273/58286/21-07-2020 Πρωτόκολλο 
Εγκατάστασης. 

35. Με το αρ. πρωτ. Τ1795/033/11-05-2020 έγγραφο η ανάδοχος εταιρεία (αρ. 
πρωτ. ΔΤΕΠΑ 292261/11-5-2020) ενημέρωνε για φαινόμενα καταπτώσεων των 
κατακόρυφων εδαφικών παρειών κατά την διάνοιξη φρεατοπασσάλων. 

36. Με το αρ. πρωτ. Τ1795/048/20-07-2020 έγγραφο η ανάδοχος εταιρεία (αρ. 
πρωτ. ΔΤΕΠΑ 519120/20-07-2020) υπέβαλε Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό 
Συμπληρωματικών Γεωτεχνικών Ερευνών. 

37. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την αριθμ. 521663/20-07-2020 Εισήγηση της 
Προϊσταμένης εισηγείται την έγκριση των πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών. 

38. Με το με αριθμ. 521642/20-07-2020 έγγραφό της η Προϊσταμένη Αρχή απέστειλε 
την Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων 
Έργων της Περιφέρειας Αττικής και ζήτησε την γνώμη του σχετικά με εκτέλεση 
πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών για το έργο. 

39. Στις 22-07-2020 το συμβούλιο  Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής δίνει τη 
σύμφωνη γνώμη του για την Έγκριση πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών για το 
έργο: «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα 
συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας» (34Η Πράξη της 6ης 
Συνεδρίασης της 22ας Ιουλίου 2020). 

40. Στις 27-07-2020 η Προϊσταμένη Αρχή με την με αρ. πρωτ. 542969 Απόφαση της 
(ΑΔΑ:ΨΦΒΜ7Λ7-3Ι7), ενέκρινε την εκτέλεση πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών 
στα πλαίσια του έργου. 

41. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την με αριθμ. 545105/27-07-2020 Εισήγηση της 
Προϊσταμένης εισηγήθηκε την έγκριση εκτέλεσης επειγουσών εργασιών των 
πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών. 

42. Στις 30-07-2020 η Προϊσταμένη Αρχή με την με αρ. πρωτ. 588330 Απόφαση της 
(ΑΔΑ:6Ρ867Λ7-Λ96), ενέκρινε την εκτέλεση επειγουσών εργασιών πρόσθετων 
γεωτεχνικών ερευνών στα πλαίσια του έργου. 

43. Την 08-10-2020 ο Ανάδοχος υπέβαλε τα αποτελέσματα της 1ης Φάσης 
Γεωτεχνικής Έρευνας με το αριθμ. Τ1795/ΕΞ 059/8-10-2020 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 
763757/9-10--2020). 

44. Την 10-11-2010 ο ανάδοχος υπέβαλε μελέτη εφαρμογής της οδοποιίας και των 
στατικών για τις ανάγκες του έργου με το αριθμ. Τ1795/063/10-11-2020 (αρ. πρωτ. 
ΔΤΕΠΑ 872041/11-11--2020). 

45. Την 13-11-2020 ο Ανάδοχος  -σε συνέχεια της 1ης Φάσης- υπέβαλε  αναλυτικό 
τεύχος  ερευνών, ελέγχων και αποτελεσμάτων, τα οποία συμπληρώνουν και 
ολοκληρώνουν τις πρόσθετες Γεωτεχνικές Έρευνες με το αριθμ. 1795/ΕΞ 063/13-
11-2020 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 884550/16-11-2020). 

46. Την 30-11-2020 η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενέκρινε συνολικά τη Γεωτεχνική 
Έρευνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 929959/30-11-2020 έγγραφό της. 

47. Την 30-11-2020 η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενέκρινε την μελέτη εφαρμογής 
Οδοποιίας σχετικά με τη δυτική ράμπα υπογειοποίησης και με το σύστημα των 
ισόπεδων κόμβων με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης και Δεκελείας το υπ’ αριθμ. 
Πρωτ. 923957/30-11-2020 έγγραφό της. 

48. Την με αρ.πρωτ. 920321/27-11-2020 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής 
Εξακρίβωσης κόστους του τμήματος Ειδικών Έργων της ΔΤΕΠΑ.  

49. Την 27-07-2020 ο Ανάδοχος  (αρ. πρωτ ΔΤΕΠΑ 542649/27-7-2020), υπέβαλλε 
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την μελέτη εφαρμογής Απορροής Επιφανειακών Ομβρίων Υδάτων. 
50. Την 05-10-2020 ο Ανάδοχος  (αρ. πρωτ ΔΤΕΠΑ 747102/5-10-2020), υπέβαλλε 

την μελέτη εφαρμογής του Δικτύου  Ομβρίων και Αποστράγγισης του Τ.Ε.Υ. 
51. Την 10-11-2020 ο Ανάδοχος  (αρ. πρωτ ΔΤΕΠΑ 872041/11-11-2020), υπέβαλλε 

την μελέτη εφαρμογής Οδοποιίας και στατικών. 
52. Την 03-08-2020 η ανάδοχος εταιρεία με την με αρ. πρωτ. T1795/ΕΞ051/3-8-

2020 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 565409/03-08-2020) αίτησή της αιτήθηκε την παράταση 
των αποκλειστικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας του έργου του 
θέματος, μέχρι 08-07-2021. 

53. Την 25-08-2020 η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής με την αριθμ. 
1710/2020 Απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΓ3Ζ7Λ7-ΓΓΛ) ενέκρινε την παράταση των 
αποκλειστικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας  του έργου,  μέχρι 08-
07-2020. 

54.  Την 02-12-2020 η Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, υπέβαλε με 
εισήγησή της (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 932167/02-12-2020) το σχέδιο του  1ου ΑΠΕ, του 
1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου για έγκριση στην 
Προϊσταμένη Αρχή (Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής). 

55. Την 02-12-2020 το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας 
Αττικής γνωμοδότησε θετικά για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 
που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο του 1ου ΑΠΕ του έργου.   

56. Την 08-12-2020 ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής (Προϊσταμένη Αρχή) ενέκρινε το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου με την 
με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 937117 Απόφαση. 

Το παρόν έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων  Έργων, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 
Β. ΑΝTIΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  
Αντικείμενο του έργου είναι η τοπική ταπείνωση και μερική κάλυψη τμήματος των 
οδών Φωκών και Πατριάρχου Κωνσταντίνου, στα πλαίσια της αναβάθμισης του 
αστικού περιβάλλοντος της περιοχής, με αφετηρία την κατασκευή του «Κέντρου 
Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού – Αγία Σοφία» στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, 
στη θέση του παλιού γηπέδου της ΑΕΚ. 
Η κατασκευή του ευρύτερου έργου περιλαμβάνει, εκτός από το Κέντρο, και ένα 
σύνολο έργων ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου της εγκατάστασης, αλλά και του 
δημόσιου χώρου περιμετρικά του ακινήτου. 
Με τον υψομετρικό διαχωρισμό του άξονα Πατριάρχου Κωνσταντίνου – Φωκών, 
μέσω της ταπείνωσης και της μερικής κάλυψης, διασφαλίζεται επαρκής επιφάνεια για 
την διαμόρφωση, σε άμεση επαφή με την νέα εγκατάσταση, δημοσίου περιβάλλοντος 
χώρου ήπιας κυκλοφορίας και διακίνησης πεζών, σε αντίθεση με την υφιστάμενη 
κατάσταση, στην οποία το ακίνητο έχει πρόσωπο, στη νότια και νοτιοανατολική του 
πρόσοψη, επί του δευτερεύοντος αρτηριακού δικτύου. 
Η διαμόρφωση της επιφάνειας επάνω στο τεχνικό κάλυψης θα διασφαλίζει 
παράλληλα την προσπέλαση των παρόδιων χρήσεων και των οχημάτων 
εξυπηρέτησης και έκτακτης ανάγκης. 
Πέραν της εξυπηρέτησης της υφιστάμενης κυκλοφορίας επί του οδικού άξονα 
Πατριάρχου Κων/νου – Φωκών, από τον ταπεινωμένο οδικό άξονα προβλέπεται και η 
οδική σύνδεση των υπογείων τροφοδοσίας και στάθμευσης της νέας εγκατάστασης, 
με κατάλληλη διαμόρφωση πύλης εισόδου – εξόδου. 
 
Γ.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εισήγησης και του 1ου  ΑΠΕ , 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης ΣΣΕ 
Στα πλαίσια κατασκευής του έργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. 
ΦΙΛΑΔΕΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»,, απαιτείται  
Α) έγκριση της δαπάνης ποσού 1.313.516,70€ για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση 
που περιλαμβάνεται στο σχέδιο του 1ου Α.Π.Ε. του έργου και 
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Β) λήψη Απόφασης έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Σ.Σ. του έργου 
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ) συντάχθηκε προκειμένου 
να συμπεριλάβει: 
Α) τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων της Αρχικής Σύμβασης που προέκυψαν από 
ακριβέστερη προμέτρηση, βάσει και των μέχρι σήμερα συνταγμένων από τον 
ανάδοχο  μελετών εφαρμογής του έργου που  αποτελούσαν συμβατική υποχρέωσή 
του,  και  πρόσθετων μελετών κατόπιν εντολών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (άρθρο 
Α-6  της ΕΣΥ ) και που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
Β) τις νέες εργασίες που προέκυψαν και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα του 
έργου και οι οποίες τιμολογούνται με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Το 1° ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε 
για τον καθορισμό τιμών δεκαεννέα(19) νέων εργασιών που προέκυψαν και είναι 
απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου και θα καλυφθούν από το κονδύλι των 
απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης, επτά (7) νέων τιμών για εργασίες που 
προκύπτουν από τις πραγματικές τοπικές συνθήκες που συναντήθηκαν κατά την 
διάρκεια της  εκτέλεσης των εργασιών του έργου και περιλαμβάνονται στην 1η Σ.Σ. 
Επί πλέον για την 1η ΣΣΕ περιλαμβάνεται και μια (1) τιμή νέας εργασίας  που 
χρησιμοποιείται  και στην Αρχική Σύμβαση. 
Γ) Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, η οποία συντάχθηκε βάσει των 
άρθρων 156 και132 του Ν.4412/2016, για να συμπεριλάβει εργασίες καθαιρέσεων 
υφιστάμενων υπόγειων κατασκευών από οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα, εργασίες 
προστασίας των κατακόρυφων εδαφικών παρειών κατά την διάνοιξη των 
φρεατοπασσάλων (χρήση προσωρινών σωληνώσεων), εργασίες διάτρησης 
φρεατοπασσάλων με πλήρωση της οπής διάτρησης με κοκκώδες υλικό, εργασίες 
αντιστηρίξεων με μικροπασσάλους που επιτρέπουν την ασφαλή κατασκευή του 
Τ.Ε.Υ., χωρίς να θιγούν οι παρακείμενες ιδιοκτησίες και την αμοιβή των πρόσθετων 
γεωτεχνικών  ερευνών  κι αξιολόγησης αυτών,  κατόπιν εντολών της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. 
Οι εν λόγω εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης οφείλονται σε μη 
προβλέψιμες περιστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 1 και δεν 
μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την εκτέλεση της αρχικής 
σύμβασης χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή, είναι δε 
αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου. 
Η αρμόδια Υπηρεσία δεν μπορούσε, να προβλέψει την ανάγκη να περιληφθούν στη 
σύμβαση οι σχετικές εργασίες, διότι παρόλο που κατά τη σύνταξη και έγκριση της 
μελέτης καταβλήθηκε η ενδεδειγμένη επιμέλεια και προσοχή, και η μελέτη (οριστική ή 
προμελέτη κατά περίπτωση) με βάση την οποία προσδιορίστηκε το τεχνικό 
αντικείμενο του έργου, υπήρξε κατά το δυνατόν πλήρης και ακριβής, αντικειμενικά 
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ανάγκη εκτέλεσης αυτών των εργασιών, 
σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής και να ενταχθούν 
αυτές στο αρχικό έργο και τη συναφθείσα σύμβαση. 
Επιπροσθέτως, με τις εργασίες αυτές, οι οποίες είναι τεχνικά απαραίτητες για την 
ολοκλήρωση του έργου, δεν τροποποιείται, ούτε επεκτείνεται το αρχικό φυσικό 
αντικείμενο, αλλά αντιθέτως αποκτά αρτιότητα.  
 
Η  1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε με βάση τα άρθρα 156 
παρ.1(α και β) και 132 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016) και κατέστη αναγκαία λόγω 
των παρακάτω γεγονότων: 

• Κατά την διάρκεια  εκτέλεσης των  εργασιών των  χωματουργικών- 
καθαιρέσεων – αποξηλώσεων κλπ., και με την πρόοδο αυτών διαπιστώθηκε 
ότι  κάτωθεν του χώρου εκτέλεσης των έργων  και σε μεγαλύτερα βάθη 
υπήρχαν υπόγειες κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως  
θεμελιώσεις   κερκίδων, πυλώνα κλπ. παλαιού γηπέδου, στερεά εγκιβωτισμού 
οδών κλπ., οι οποίες δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθούν, ούτε να διαπιστωθούν 
και  να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της μελέτης δημοπράτησης, παρόλο 
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που καταβλήθηκε η ενδεδειγμένη επιμέλεια και προσοχή. Το γεγονός αυτό 
αποτελεί απρόβλεπτη συνθήκη  που δικαιολογεί την ανάθεση 
Συμπληρωματικής σύμβασης για τις εν λόγω εργασίες που απαιτούνται , οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση και την άρτια λειτουργία του 
έργου.   

• Με το αρ. πρωτ. Τ1795/033/11-05-2020 έγγραφο η ανάδοχος εταιρεία (αρ. 
πρωτ. ΔΤΕΠΑ 292261/11-5-2020) ενημέρωνε για φαινόμενα καταπτώσεων 
των κατακόρυφων εδαφικών παρειών κατά την διάνοιξη φρεατοπασσάλων. 
Με το αρ. πρωτ. Τ1795/048/20-07-2020 έγγραφο η ανάδοχος εταιρεία (αρ. 
πρωτ. ΔΤΕΠΑ 519120/20-07-2020) υπέβαλε Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό 
Συμπληρωματικών Γεωτεχνικών Ερευνών. 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την αριθμ. 521663/20-07-2020 Εισήγηση της 
Προϊσταμένης εισηγείται την έγκριση των πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών. 
Με το με αριθμ. 521642/20-07-2020 έγγραφό της η Προϊσταμένη Αρχή 
απέστειλε την Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο Τεχνικό Συμβούλιο 
Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής και ζήτησε την γνώμη του σχετικά 
με εκτέλεση πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών για το έργο. 
Στις 22-07-2020 το συμβούλιο  Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής δίνει τη 
σύμφωνη γνώμη του για την Έγκριση πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών για το 
έργο: «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα 
συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας» (34Η Πράξη της 
22ης Συνεδρίασης της 22ας Ιουλίου 2020). 
Στις 27-07-2020 η Προϊσταμένη Αρχή με την με αρ. πρωτ. 542969 Απόφαση 
της (ΑΔΑ:ΨΦΒΜ7Λ7-3Ι7), ενέκρινε την εκτέλεση πρόσθετων γεωτεχνικών 
ερευνών στα πλαίσια του έργου. 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την με αριθμ. 545105/27-07-2020 Εισήγηση της 
Προϊσταμένης εισηγήθηκε την έγκριση εκτέλεσης επειγουσών εργασιών των 
πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών. 
Στις 30-07-2020 η Προϊσταμένη Αρχή με την με αρ. πρωτ. 588330 Απόφαση 
της (ΑΔΑ:6Ρ867Λ7-Λ96), ενέκρινε την εκτέλεση επειγουσών εργασιών 
πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών στα πλαίσια του έργου. 
Την 08-10-2020 ο Ανάδοχος υπέβαλε τα αποτελέσματα της 1ης Φάσης 
Γεωτεχνικής Έρευνας με το αριθμ. Τ1795/ΕΞ 059/8-10-2020 (αρ. πρωτ. 
ΔΤΕΠΑ 763757/9-10--2020), συνοδευόμενα από Τεχνική Έκθεση για τον 
τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που  δημιουργούνται στην ευστάθεια 
των τοιχωμάτων, κατά την διάτρηση του φρέατος των έγχυτων  
φρεατοπασσάλων από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Την 13-11-2020 ο Ανάδοχος  -σε συνέχεια της 1ης Φάσης- υπέβαλε  
αναλυτικό τεύχος  ερευνών, ελέγχων και αποτελεσμάτων, τα οποία 
συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν τις πρόσθετες Γεωτεχνικές Έρευνες με το 
αριθμ. 1795/ΕΞ 064/13-11-2020 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 884550/16-11-2020). 
Από την τεχνική έκθεση των εγκεκριμένων σύμβουλων εδαφομηχανικών  
«ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Τ.Ε.»   αλλά και τα αποτελέσματα 
από τα ερευνητικά φρέατα, προκύπτουν τα ακόλουθα. 
Στις περισσότερες των θέσεων εκσκαφής των φρεάτων, παρατηρήθηκε το 
φαινόμενο των καταπτώσεων των κατακόρυφων παρειών εκσκαφής λόγω της 
φύσης του σχηματισμού.  Το στοιχείο αυτό ήταν η απαρχή του 
προβληματισμού για την ευστάθεια των εδαφικών παρειών , και τελικά 
οδήγησε στην ανάγκη αντιστήριξης των οπών κατά τις εργασίες διάνοιξης των 
φρεατοπασσάλων θεμελίωσης τεχνικών .   
Για την αντιστήριξη των οπών των φρεατοπασσάλων χρησιμοποιείται   η 
προσωρινή σωλήνωση των οπών με χαλύβδινο σωλήνα, ο οποίος ανασύρεται 
μετά τη σκυροδέτηση του πασσάλου,  εργασίες που δεν μπορούσαν να 
προβλεφθούν πριν πραγματοποιηθούν οι εκσκαφές των ερευνητικών 
φρεάτων.     
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Σύμφωνα με τα άρθρα Β25, Β26, Β27, Β28 του τιμολογίου για διάτρηση 
πασσάλων, οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 11-01-01-00, από 
την οποία προκύπτει ότι, η σωλήνωση της διάτρησης χρησιμεύει στην 
παρεμπόδιση της χαλάρωσης του εδάφους γύρω από τον πάσσαλο κατά τη 
διάτρηση. Είναι υποχρεωτικά απαραίτητη, όταν το διατρηθέν γεωυλικό δεν 
είναι ασφαλές από καταπτώσεις των τοιχωμάτων της οπής του πασσάλου, 
δηλαδή όπως στη περίπτωσή μας.   
Λόγω των παραπάνω, για την αντιστήριξη των οπών των φρεατοπασσάλων 
προτάθηκε η  τοποθέτηση προσωρινής σωλήνωσης σε μήκος μεταβαλόμενο 
από 50% έως 70% του μήκους διάτρησης εκάστου φρεατοπασσάλου, 
ανάλογα με τις συνθήκες που συναντώνται σε κάθε τεχνικό έργο. 
Η εν λόγω συνθήκη, παρότι μελετήθηκε, δεν μπορούσε να προβλεφθεί παρά 
μόνο μετά τη διάτρηση των οπών των φρεατοπασσάλων. Η δυσμενής 
συμπεριφορά των εδαφών που αποκαλύφθηκε κατά τη διάτρηση αυτή, 
δηλαδή κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αποτελεί απρόβλεπτη 
περίσταση που δικαιολογεί την ανάθεση Συμπληρωματικής Σύμβασης. 
Για το έργο, είχαν προηγηθεί οι απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες, μεταξύ 
των οποίων συγκαταλεγεται και η γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για τη 
διαπίστωση της κατάστασης των γαιών, όμως δεν ήταν δυνατόν να 
διαπιστωθεί εκ των προτέρων η δυσμενής συμπεριφορά των εδαφών σε 
συνδυασμό με την πυκνότητα της κατασκευής των φρεατοπασσάλων. 
Συνεπώς, παρόλο που στο στάδιο της μελέτης είχε καταβληθεί η ενδεδειγμένη 
επιμέλεια και προσοχή και η γεωτεχνική έρευνα και μελέτη που εκπονήθηκε 
σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης ήταν πλήρης και ακριβής, εντούτοις 
ήταν αδύνατον στο στάδιο αυτό να προβλεφθεί η συμπεριφορά των εδαφών 
κατά την κατασκευή.  
Το γεγονός αυτό αποτελεί απρόβλεπτη συνθήκη  που δικαιολογεί την ανάθεση 
Συμπληρωματικής σύμβασης για τις εργασίες που απαιτούνται για την 
αντιστήριξη των οπών των πασσάλων της προσωρινής σωλήνωσης των 
φρεατοπασσάλων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση και την 
άρτια λειτουργία του έργου.   

• Λόγω της ύπαρξης πλήθους υπογείων δικτύων Ο.Κ.Ω. στον χώρο εκτέλεσης 
των εργασιών του έργου, των οποίων η μετατόπιση ήταν αναγκαία και 
προαπαιτούμενη για την εκτέλεση των γενικών εκσκαφών, ήτοι των 
εκσκαφών από την στάθμη του φυσικού εδάφους μέχρι την στάθμη της 
κεφαλής των φρεατοπασσάλων για την διάτρηση του φρέατος κατασκευής 
τους, και προς αποφυγή  καθυστερήσεων και διακοπής των εργασιών του 
έργου μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς-μετατόπισης τους, η διάτρηση 
και κατασκευή  μέρους των φρεατοπασσάλων -κρίσιμη και προαπαιτούμενη 
εργασία για την πορεία των εργασιών- εκτελέστηκε από την στάθμη του 
φυσικού εδάφους, και το εναπομείναν τμήμα της οπής διάτρησης μετά το 
πέρας της σκυροδέτησης των πασσάλων πληρώθηκε με κοκκώδες υλικό 
μέχρι την επιφάνεια του φυσικού εδάφους. 
 Τα παραπάνω δεν  ήταν δυνατό να εκτιμηθούν, ούτε να διαπιστωθούν και  
να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της μελέτης δημοπράτησης, παρόλο που 
καταβλήθηκε η ενδεδειγμένη επιμέλεια και προσοχή, και αποτελούν 
απρόβλεπτη συνθήκη  που δικαιολογεί την ανάθεση Συμπληρωματικής 
σύμβασης για τις εν λόγω εργασίες που απαιτούνται, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την ολοκλήρωση και την άρτια λειτουργία του έργου.   

• Την 08-10-2020 ο Ανάδοχος υπέβαλε τα αποτελέσματα της 1ης Φάσης 
Γεωτεχνικής Έρευνας με το αριθμ. Τ1795/ΕΞ 059/8-10-2020 (αρ. πρωτ. 
ΔΤΕΠΑ 763757/9-10--2020), συνοδευόμενα από μελέτη-πρόταση που 
επιτρέπει την κατασκευή του Τ.Ε.Υ χωρίς να θιγούν οι προς απαλλοτρίωση 
ιδιοκτησίες, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ασφάλεια κατά την κατασκευή των 
επί μέρους κατασκευών για την κατασκευή του Τ.Ε.Υ.Η πρωτοβουλία της 
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διερεύνησης εναλλακτικής λύσης προέκυψε προκειμένου να είναι δυνατή η 
κατασκευή των έργων με ασφάλεια –χωρίς διακοπές και καθυστερήσεις- εντός 
του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς η συντέλεση των 
απαλλοτριώσεων έχει καθυστερήσει πάρα πολύ έναντι των αρχικών 
διαβεβαιώσεων-προγραμματισμού για τον χρόνο ολοκλήρωσή τους, με 
αποτέλεσμα να μην έχουν παραδοθεί ελεύθεροι βαρών οι χώροι που 
απαιτούνται για την εκτέλεση  των εργασιών κατασκευής του έργου, σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη του. 
Από την τεχνική έκθεση των εγκεκριμένων σύμβουλων εδαφομηχανικών  
«ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ &           ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Τ.Ε.»  αλλά και τα 
αποτελέσματα από τα ερευνητικά φρέατα, προκύπτουν τα ακόλουθα. 
Για την πρόταση της εναλλακτικής λύσης αξιολογήθηκαν τα στοιχεία 
κατασκευής (κατασκευαστικά σχέδια) της εγκεκριμένης μελέτης του έργου, τα 
γεωτεχνικά στοιχεία που προέκυψαν στα πλαίσια της Γεωτεχνικής έρευνας, οι 
τοπογραφικές αποτυπώσεις για την εφαρμογή της μελέτης του έργου, καθώς 
και αυτοψία του χώρου του έργου, από τους ειδικούς μελετητές, για τα 
τμήματα που απαιτείται αντιστήριξη από Χ.Θ. 0+305 – Χ.Θ. 0+445,   με 
δυνατότητα επέκτασης , για την ασφαλή κατασκευή του Τ.Ε.Υ, σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη μελέτη του. 
Οι περιορισμοί και οι στόχοι της μελέτης ήταν: 

- H προστασία υφιστάμενων ιδιοκτησιών (τοίχοι, οικίες), για τις οποίες 
είτε δεν συντελέσθηκαν απαλλοτριώσεις, είτε  ακόμη και στην 
περίπτωση συντέλεσης των απαλλοτριώσεων  παραμένουν σε επαφή 
με τα όρια  του έργου  και  επηρεάζουν την ασφαλή υλοποίηση  του,  
δεδομένου ότι τα ανώτερα τμήματα των τοίχων έχουν αποδομηθεί και 
τα υφιστάμενα κτίρια είναι πρακτικά ακατοίκητα, χωρίς συντήρηση. 

- Η μελέτη αντιστήριξης με αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, τα 
στοιχεία της κατασκευής που έχει προηγηθεί (πασσαλοτοιχία υπόγειου 
έργου) με βάση την εγκεκριμένη μελέτη του έργου 

- Η δυνατότητα κατασκευής του έργου με ασφάλεια μέχρι  την 
ολοκλήρωσή του 

- Ο περιορισμένος χώρος και ο διατιθέμενος χρόνος 

- Ο σεβασμός των κατασκευασμένων έργων 

- Η δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη 
Συμπερασματικά: 
Η υποχρέωση διατήρησης των υφιστάμενων κατασκευών στο όριο του 
διατεθέμενου χώρου για την υλοποίηση του συνολικού έργου, οδηγεί 
υποχρεωτικά στην ανάγκη εφαρμογής αντιστήριξης με μικροπασσάλους για 
την ολοκλήρωση του στατικού έργου (κεφαλόδεσμος πλάκας οροφής κλπ.). 
Η μελέτη αντιστήριξης περιλαμβάνει την υιοθέτηση αντιστήριξης με 
μικροπασσάλους, λόγω στενότητας χώρου, μεταξύ των υφιστάμενων 
πασσάλων μεγάλης διαμέτρου, μελών του στατικού συστήματος και της 
εξωτερικής παρειάς του κεφαλόδεσμου της κύριας πασσαλοτοιχίας 
αντιστήριξης κατά την φάση της εκσκαφής του ορύγματος του βασικού έργου 
της υπογειοποίησης. 
Η αντιστήριξη στη παρούσα φάση απαιτείται να γίνει στο τμήμα από 
Χ.Θ.0+340 έως Χ.Θ.0+390, με δυνατότητα επέκτασης. 
Τα μέτρα αντιστήριξης αντιμετωπίζουν τη δυνατότητα -χωρίς διακινδύνευση- 
ολοκλήρωσης των εκσκαφών που απαιτούνται και την κατασκευή 
κεφαλόδεσμων, πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος κλπ. με ασφάλεια των 
εργαζομένων και εξασφάλιση των υφιστάμενων ιδιοκτησιών πέραν των ορίων 
του έργου, καθόσον θα πρέπει σε όλα τα στάδια των εργασιών και μέχρι την 
ολοκλήρωση των έργων, να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προστατευτικά 
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μέτρα. 
Τα παραπάνω δεν  ήταν δυνατό να εκτιμηθούν, ούτε να διαπιστωθούν και  να 
προβλεφθούν κατά την σύνταξη της μελέτης δημοπράτησης, παρόλο που 
καταβλήθηκε η ενδεδειγμένη επιμέλεια και προσοχή, και αποτελούν 
απρόβλεπτη συνθήκη  που δικαιολογεί την ανάθεση Συμπληρωματικής 
σύμβασης για τις εν λόγω εργασίες που απαιτούνται , οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την ολοκλήρωση και την άρτια λειτουργία του έργου. 

• Αμοιβή για τις γεωτεχνικές-γεωλογικές έρευνες, εργαστηριακές δοκιμές και 
έκθεση αξιολόγησης αυτών, πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου (παράγραφος 6.2.6 του άρθρου Α-6 της Ε.Σ.Υ.), οι οποίες 
εκτελέσθηκαν βάσει των με αρ.πρωτ. 542969/27-07-2020 και 558330/30-07-
2020 εντολών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η εν λόγω αμοιβή υπολογίστηκε 
σύμφωνα με τον «Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία 
της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016», ο οποίος εγκρίθηκε με την με 
αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΕΚ 2519/Β/20-7-2017) απόφαση 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 

Πέραν των μεταβολών της αρχικής σύμβασης, όπως προαναφέρθηκε προέκυψε η 
ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου, οι 
οποίες δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη.  
Γι’ αυτό τον λόγο με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν: 
Α) Δεκαεννέα (19) τιμές νέων εργασιών που είναι όλως απαραίτητες για την 
υλοποίηση της κυρίως σύμβασης. Οι εν λόγω νέες τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια Οδοποιίας, Οικοδομικών, Υδραυλικών Έργων και  τα 
οποία έχουν εγκριθεί με την υπ’ αρ.  ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/04-05-2017 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ΦΕΚ 1746Β'/19-5-17). Η 
δαπάνη των εργασιών αυτών, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων και 
αναλύονται αναλυτικά ανωτέρω. 
Β) Επτά (7) νέες εργασίες μαζί με επιπλέον μία (1) από τις παραπάνω (19) που είναι 
απαραίτητες για την υλοποίηση της 1ης Σ.Σ.Ε. Οι εν λόγω νέες τιμές συντάχθηκαν με 
βάση τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια Οδοποιίας, Οικοδομικών και Υδραυλικών 
Έργων τα οποία έχουν εγκριθεί με την υπ’ αρ.  ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/04-05-2017 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ΦΕΚ 1746Β'/19-5-
17)καθώς και με τα στοιχεία που καταγράφηκαν στο πρακτικό παρακολούθησης της 
Επιτροπής εξακρίβωσης κόστους που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 
920321/27-11-2020 Απόφαση της Προϊσταμένης του τμήματος Ειδικών Έργων  της 
Δ.Τ.Ε.Π.Α. 

Με το άρθρο 156 παρ. 3α) του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: «Με το κονδύλιο των 
απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται 
ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που 
καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από 
προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις 
της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών 
κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην 
τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα 
βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση(….).» 
Περαιτέρω στο ίδιο άρθρο του ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «Για τη διάθεση του κονδυλίου 
των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν μπορεί να συμπεριλάβει 
συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων 
περιστάσεων (…).» 

Επιπροσθέτως, με τις εργασίες αυτές, οι οποίες είναι τεχνικά απαραίτητες για 
την ολοκλήρωση του έργου, δεν τροποποιείται, ούτε επεκτείνεται το αρχικό φυσικό 
αντικείμενο, αλλά αντιθέτως αποκτά αρτιότητα. 
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Επομένως κρίθηκε αναγκαία η σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του 
έργου και κατά συνέπεια η σύνταξη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών που να 
την περιλαμβάνει, σύμφωνα με το άρθρο156 του ν. 4412/2016. 
 
Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ΟΥ ΑΠΕ , 1ΗΣ Σ.Σ.Ε. ΣΕ ΕΥΡΩ. 
 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

1ος  ΑΠΕ 1η  ΣΣΕ Συνολική Δαπάνη 
1ου ΑΠΕ και 1ης 

ΣΣΕ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(με συνυπολογισμό 
της  έκπτωσης των 

ομάδων) 

5.669.335,32 5.945.358,78 610.000,52 6.555.359,30 

ΓΕ & ΟΕ 18% 1.020.480,36 1.070.164,58 109.800,09 1.179.964,67 

ΣΥΝΟΛΟ 6.689.815,68 7.015.523,36 719.800,61 7.735.323,97 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 602.083,41 276.375,73 64.782,05 341.157,78 

ΣΥΝΟΛΟ  7.291.899,09 7.291.899,09 784.582,66 8.076.481,75 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 103.640,52 103.640,52 - 103.640,52 

ΣΥΝΟΛΟ 7.395.539,61 7.395.539,61 784.582,66 8.180.122,27 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 747.197,60 747.197,60 274.705,00 1.021.902,60 

ΣΥΝΟΛΟ 8.142.737,21 8.142.737,21 1.059287,66 9.202.024,87 

Φ.Π.Α  24%  1.954.256,93 1.954.256,93 254.229,04 2.208.485,97 

ΓΕΝ.  ΣΥΝΟΛΟ 10.096.994,14 10.096.994,14 1.313.516,70 11.410.510,84 

 
 
Και επειδή: 

• Για  το  έργο  ισχύουν  οι  διατάξεις  περί  κατασκευής Δημοσίων  Έργων του 
Ν. 4412/2016   «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1  του Ν.4412/16 «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 
απροβλέπτων 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 τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη 
συνολική της φύση. β) Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών στο οποίο 
συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών 
για τις συμπληρωματικές εργασίες απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό 
του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης, 
χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ.». Επίσης, στο ανωτέρω άρθρο 
αναφέρεται ότι : «Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που 
περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που 
προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν 
ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς 
παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της 
κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών 
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προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την 
προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή 
όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως 
προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Για τη διάθεση του κονδυλίου των 
απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε.». 

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

•  Στον 1ο Α.Π.Ε. – 1η Σ.Σ.Ε. – 1ο ΠΚ.Τ.Μ.Ν.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. 

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

• Η συνολική δαπάνη της 1ης Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των 
1.059.287,66€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό (1.059.287,66/8.039.096,96=) 
13,18% της Αρχικής Σύμβασης, όπως προβλέπεται στα άρθρα 156 & 132 
του Ν.4412/2016. 

• Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η Σ.Σ. 

• Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής έδωσε θετική 
γνώμη (Πράξη 1ηΕΗΔ της 14ης Συνεδρίας/2-12-2020) για α) την ανάγκη 
σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, που περιλαμβάνεται στο 
σχέδιο του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) για το έργο, 
σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 156 του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν  

• To 1o ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 937117/08-12-2020 απόφαση 
της Προϊσταμένης Αρχής (του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Αττικής). 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Για το έργο: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, αναδόχου εταιρείας INTRAKAT για  
Α) την έγκριση αύξησης της δαπάνης για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση που 

περιλαμβάνεται στο σχέδιο του 1ου Α.Π.Ε. του έργου και 
Β) τη λήψη Απόφασης έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 
της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Για το έργο: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, αναδόχου εταιρείας INTRAKAT  
Α) την έγκριση αύξησης της δαπάνης για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση που 

περιλαμβάνεται στο σχέδιο του 1ου Α.Π.Ε. του έργου και 
Β) την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το 
αναπληρωματικό μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ως άνω 
απόφαση με την εξής παρατήρηση:  «Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ στην συγκεκριμένη 
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Συμπληρωματική Σύμβαση, παρότι είμαστε ΥΠΕΡ του έργου, διότι η 
συγκεκριμένη ΣΣ προέκυψε λόγω ολιγωρίας της Διοίκησης να παρέμβει 
στους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας προκειμένου αυτοί έγκαιρα να 
μετακινήσουν τα δίκτυά τους αό τον χώρο του έργου» 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος και το 
αναπληρωματικό μέλος κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος καταψηφίζουν την ως 
άνω απόφαση. 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
καταψηφίζει την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Έχουμε 
εκφράσει την αντίθεσή μας για το έργο από το 2014 με την εκπόνηση της 
μελέτης της υπογειοποίησης. Πρόκειται για ένα έργο εκατομμυρίων με 
αντιλαϊκό χαρακτήρα, που δεν ωφελεί σε τίποτα την περιοχή, αντίθετα 
προσθέτει προβλήματα. Αναπτύξαμε τις απόψεις μας στην υπ’ αριθμ. 
1710/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής» 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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