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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 49η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2300/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-10-2021, 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: 839250/7-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 7-10-2021. 
 

Θέμα 50ο  
Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού 
Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ» συμβατικής δαπάνης 21.744.073,01 € με Φ.Π.Α, 
αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Μπαλάφας Γεώργιος  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη  
 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6) 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 10 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ.3. 
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2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012). 

3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

4. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β’1661/11-05-2018).   

5. Τον Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων (ΚΔΕ)». 
6. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες 

διατάξεις».  
7. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και 

ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013). 
8. Τον Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις 

Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 
9. Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
10.Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα 

έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

11.Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του π.δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του 
ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών» 

12.Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων». 
13.Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου. 
14.Την από 18.05.2015 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αίγινας για την 

κατασκευή του υπόψη έργου. 
15.Την αρ. 171054/04.09.2015 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφ. Ενότητας Νήσων με 

την οποία εγκριθήκαν τα ανασυνταχθέντα τεύχη δημοπράτησης.   
16.Την με αρ. (ΠΕ.ΧΩ/Φ.2990/1928/26-5-2011, ΑΔΑ: 4Α3ΤΟΡ1Κ-3) Απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν 

οι  Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου.  
17.Την με αρ. (ΠΕ.ΧΩ/9434/οικ.482/03-02-2017, ΑΔΑ: ΩΙ7ΞΟΡ1Κ-Ε5Κ) Διαπιστωτική πράξη με την 

οποία παρατάθηκε η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 
18.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ17γ/02/27/ΦΝ440/06.02.2013 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με την 

οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει 
μελέτη - κατασκευή. 

19.Την υπ’ αρ. 1900/2015 (Συνεδρίαση 56η/17.09.2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίστηκε α) η κατάρτιση και έγκριση των όρων Διακήρυξης 
για την δημοπράτηση του έργου του θέματος και β) η δημοπράτηση του έργου την 24-11-2015.  

20.Την υπ’ αρ. 2333/2015 (Συνεδρίαση 71η/06.11.2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία αποφασίστηκε η μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού για τις 15-12-2015. 

21.Την υπ’ αρ. 1996/2017 (Συνεδρίαση 42η/28.07.2017) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙV του διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 
ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ» και ανάδειξε ως προσωρινό 
μειοδότη την εταιρεία  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.» με 
προσφερθείσα γενική μέση τεκμαρτή έκπτωση  31,45%  και δαπάνη έργου  16.795.593,22 € πλέον 
Φ.Π.Α.  

22.Την με αρ. 3845/23-12-2019 (Ορθή επανάληψη 2712-20219) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ» με κωδικό MIS5052105 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 
«2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 1941/8-7-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής.  

23.Την πράξη με αρ. 388/2017 του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε ότι δεν 
κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης του υπόψη έργου. 

24.Το από 21.12.2017 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 20.826.535,59 € με Φ.Π.Α. και με συμβατική 
προθεσμία περαίωσης του έργου την 22.4.2019 

25.Την αρ. 697/2018 (συνεδρίαση: 16η/20.03.2018, ΑΔΑ: Ω67Ξ7Λ7-4Τ9) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας 26 
ημερολογιακών ημερών στην ενδεικτική τμηματική προθεσμία της υποβολής της γεωφυσικής 
έρευνας. 
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26.Την αρ. 864/2018 (συνεδρίαση: 18η/03.04.2018, ΑΔΑ: 7ΣΛ57Λ7-ΚΘΠ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας 26 ημερολογιακών 
ημερών για την αποκλειστική προθεσμία υποβολής της μελέτης εφαρμογής και των ενδεικτικών 
τμηματικών προθεσμιών της υποβολής της γεωφυσικής έρευνας, της προσκόμισης των σωλήνων 
στο χώρο του έργου και της ολοκλήρωσης των εργασιών συγκόλλησης και ερματισμού των 
σωλήνων. 

27.Το αρ. πρωτ. 58152/18.04.2018 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με το οποίο εγκρίθηκε η 
γεωφυσική και βυθομετρική έρευνα και η προτεινόμενη όδευση του υποθαλάσσιου αγωγού του 
Έργου θέματος. Η όδευση διαφοροποιήθηκε σημαντικά στο τμήμα των χερσαίων έργων Σαλαμίνας.   

28.Το αρ. πρωτ. 97549/04.06.2018 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με το οποίο δόθηκε εντολή 
στην Ανάδοχο για την εκπόνηση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για την χωροθέτηση του έργου 
εντός της ζώνης Natura περί την νήσο Λαγούσα προκειμένου να περιληφθεί στον Φάκελο 
Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων. 

29.Το αρ. πρωτ. 115355/03.08.2018 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με το οποίο δόθηκε στην 
Ανάδοχο έγκριση της παρουσίασης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της γεωτεχνικής έρευνας 
που έλαβε χώρα στο Πέρανι Σαλαμίνας 

30. Την αρ. 2502/2018 (συνεδρίαση: 53η/11.09.2018, ΑΔΑ: ΩΕΦ07Λ7-01Η) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας 63 
ημερολογιακών ημερών για την αποκλειστική προθεσμία υποβολής της μελέτης εφαρμογής, των 
ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών της προσκόμισης των σωλήνων στο χώρο του έργου και της 
ολοκλήρωσης των εργασιών συγκόλλησης και ερματισμού των σωλήνων καθώς και του συνολικού 
χρόνου εκτέλεσης του έργου. 

31.Την αρ. 236/2019 (συνεδρίαση: 5η/01.02.2019, ΑΔΑ: 94ΤΒ7Λ7-Ι79) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας 164 
ημερολογιακών ημερών για την αποκλειστική προθεσμία υποβολής της μελέτης εφαρμογής, της 
ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας της ολοκλήρωσης των εργασιών ερματισμού, καθέλκυσης και 
θαλάσσιας αποθήκευσης των σωλήνων καθώς και του συνολικού χρόνου εκτέλεσης του έργου. 

32.Την αρ. 934/2019 (συνεδρίαση: 19η/08.04.2019, ΑΔΑ: ΨΓΩΛ7Λ7-219) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε o 1ος Α.Π.Ε. του Έργου, το 1ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η σύναψη της 1ης Σ.Σ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την 537/2020 απόφαση 
συμφώνησε για την σύναψη της 1ης Σ.Σ..   

33.Το αρ. πρωτ. 145315/25.04.2019 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με το οποίο δόθηκε 
έγκριση στην Ανάδοχο για την μελέτη προσωρινής αντιστήριξης φρεατίου δικλείδων στο Πέρανι 
Σαλαμίνας. 

34.Την αρ. πρωτ. 1683/2019 (συνεδρίαση: 33η/27.06.2019, ΑΔΑ: 6ΜΠΗ7Λ7-Δ0Χ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία  εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας 75 
ημερολογιακών ημερών για την αποκλειστική προθεσμία υποβολής της μελέτης εφαρμογής, της 
ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας της ολοκλήρωσης των εργασιών ερματισμού, καθέλκυσης και 
θαλάσσιας αποθήκευσης των σωλήνων καθώς και του συνολικού χρόνου εκτέλεσης του έργου. 

35.Την αρ. πρωτ. 801532/05.12.2019 εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 56 
του Ν. 3669/08, με την οποία  εγκρίθηκε η εκτέλεση επειγουσών εργασιών στο φρεάτιο του Έργου 
στο Πέρανι Σαλαμίνας που ήταν απαραίτητες για την κατασκευή του εξαιτίας της νέας εγκεκριμένης 
χάραξης του αγωγού και των νέων διαστάσεων του.   

36.Την αρ. πρωτ. 334/2020 (συνεδρίαση: 7η/11.02.2020, ΑΔΑ: Ψ3Τ97Λ7-ΝΓΙ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία  εγκρίθηκε παράταση της συνολικής 
προθεσμίας  του έργου 291 ημερολογιακών ημερών. 

37.Το από 19.06.2020 εργολαβικό συμφωνητικό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου 
ποσού 917.537,42 € με Φ.Π.Α. και με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου την 31.12.2020.  

38.Την αρ. πρωτ. 1775/2020 (συνεδρίαση: 54η/01.09.2020, ΑΔΑ: 6Τ0Α7Λ7-Φ56) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε πρόσθετη δαπάνη ποσού 
1.532.774,50€ για αποζημίωση θετικών ζημιών για το διάστημα 21.11.2019 ως 21.07.2020 λόγω 
υπερημερίας του Κυρίου του Έργου. 

39.Την αρ. πρωτ. 2673/2020 (συνεδρίαση: 81η/15.12.2020, ΑΔΑ: Ψ4Τ7Λ7-Ε96) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία  εγκρίθηκε παράταση της συνολικής 
προθεσμίας  μέχρι την 30-09-2021. 

40.Την αρ. πρωτ. 46620/20.01.2021 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη σκυροδέματος 
κατηγορίας C35/45 για την κατασκευή της Δεξαμενής Αναρρύθμισης στην Κυψέλη Αίγινας. 

41.Την με αρ. 175866/03-03-2021 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων με 
την οποία ορίστηκε Δ/νουσα Υπηρεσία το Τμήμα ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  της της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Πειραιώς & Νήσων. 
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42.Την με αρ. 57872/5-3-2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε 
πρόσθετη αποζημίωση, ποσού 591.017,06€, πέραν της αναγνωρισθείσας με την με αρ. 1775/2020 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας αττικής ποσού 1.532.774,50€. 

43.Την υπ’ αρ. 10681/24.04.2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία 
εγκρίθηκε πρόσθετη αποζημίωση ποσού 14.862,27€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την Πράξη 2 / 
Συνεδρίαση 11 / 23.03.2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υπουργείου  
Υποδομών και Μεταφορών,  που αφορά σε αμοιβή για απασχόληση επί 30 ημέρες μηχανικού 
εμπειρίας από 10 έως 20 έτη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και 
Υπηρεσιών. 

44.Την αρ. πρωτ. 1969/2021 (συνεδρίαση: 42η/07.09.2021, ΑΔΑ: ΩΑΧΥ7Λ7-ΤΜΕ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία  εγκρίθηκε παράταση της συνολικής 
προθεσμίας  μέχρι την 31-12-2021. 

45.Το με αρ. 2876_2021/30-09-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Αττικής με το οποίο διατυπώνεται η θετική γνώμη της ως προς την έγκριση του 3ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.  

Ε Π Ε Ι Δ Η 
1. Το Τμήμα Ειδικών Έργων της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Π & Ν συνέταξε τον 3ο  Α.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 57 του Ν.3669/06 για να συμπεριλάβει: 
α)   το 3ο Π.ΚΤ.Μ.Ν.Ε. το οποίο περιλαμβάνει εργασίες που καθίστανται απαραίτητες για την 

αρτιότητα και λειτουργικότητα του Έργου και ειδικότερα για να τιμολογηθεί η χρήση του 
πρόσμικτου στεγανοποιητικού μάζας PenetronAdmixστο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 και 
άνω για την κατασκευή της Δεξαμενής Αναρρύθμισης.  

β)  την αποζημίωση του Αναδόχου για την καταβολή επιπλέον αμοιβής για την ενασχόληση 
μηχανικών για την εκπόνηση μελέτης που εγκρίθηκε με την αρ. 10681/24.04.2021 Απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 

2. Δεν υπάρχουν επί έλασσον δαπάνες στο έργο. 
3. Η δαπάνη των νέων εργασιών του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καλύπτεται από τη δαπάνη των απροβλέπτων 

του συμβατικού αντικειμένου, στα πλαίσια της παρ. 3, του άρθρου 57, του Ν.3669/2008, περί 
διαχείρισης των απρόβλεπτων δαπανών και με την χρησιμοποίηση τους δεν τροποποιείται το 
βασικό σχέδιο του έργου καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία του. 

4. Η Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με το αρ. 2876_2021/30-09-2021 
έγγραφό της διατύπωσε τη θετική  γνώμη της ως προς την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα. 

5. Η δαπάνη των εργασιών του 3ου Α.Π.Ε. (αρχική σύμβαση & 1η ΣΣΕ, με απρόβλεπτα , Γ.Ε. & Ο.Ε. και 
έκπτωση) ανέρχεται σε 16.404.694,07€, ήτοι βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη του 2ου 
ΑΠΕ (αρχική σύμβαση & 1η ΣΣΕ). 

6. Η αναθεώρηση βρίσκεται σε ισοζύγιο με  την σύμβαση,  ήτοι 654.026,89€. 
7. Η δαπάνη για τα απρόβλεπτα είναι 761.914,05 €, ήτοι είναι μειωμένη κατά 533.845,94€ έναντι της 

αντίστοιχης δαπάνης της σύμβασης και κατά 143.773,867€ έναντι της αντίστοιχης δαπάνης του 2ου 
ΑΠΕ. 

8. Η δαπάνη για την αποζημίωση του Αναδόχου από θετικές ζημίες, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 
2.123.791,56 €. 

9. Η δαπάνη για την αποζημίωση του Αναδόχου για την καταβολή επιπλέον αμοιβής για την 
ενασχόληση μηχανικών για την εκπόνηση μελέτης ανέρχεται σε 14.862,27€ πλέον  ΦΠΑ 24%. 

10. Η συνολική δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε. (αρχική σύμβαση & 1η ΣΣΕ) ανέρχεται σε 23.886.293,79 € μαζί 
με το Φ.Π.Α. και  είναι σε υπέρβαση σε σχέση με αντίστοιχη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ κατά 18.429,22 € 
και οφείλεται στη δαπάνη για την αποζημίωση του Αναδόχου για την καταβολή επιπλέον αμοιβής για 
την ενασχόληση μηχανικών για την εκπόνηση μελέτης. 

11. Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.  
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

Την έγκριση του  3ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού 
Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού 
Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ» αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ. Δ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ», συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ δαπάνης  23.886.293,79€, σε αύξηση με την 
αντίστοιχη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ λόγω της δαπάνης αποζημίωση του Αναδόχου για την καταβολή 
επιπλέον αμοιβής για την ενασχόληση μηχανικών για την εκπόνηση μελέτης , κατά 18.429,22 €.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
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Την έγκριση του  3ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών 
Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης 
της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ» αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ. Δ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ», συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ δαπάνης  23.886.293,79€, σε αύξηση με την 
αντίστοιχη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ λόγω της δαπάνης αποζημίωση του Αναδόχου για την καταβολή 
επιπλέον αμοιβής για την ενασχόληση μηχανικών για την εκπόνηση μελέτης , κατά 18.429,22 €. 

 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό 

μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει την ως 

άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Η αρχική συμβατική δαπάνη του έργου ήταν 20.826.535 
€ (με το ΦΠΑ) και ύστερα από 2 Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών (ΑΠΕ) και 1 
Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) έφτασε τα 23.867.865 €, μεταξύ των οποίων 
2.123.791 € ως αποζημίωση του Αναδόχου από θετικές ζημίες και 917.537 € για πρόσθετες 
εργασίες μέσω της 1ης ΣΣΕ. Για την έγκρισή της από το Ελεγκτικό Συνέδριο, χρειάστηκε 
προσφυγή στο 3βάθμιο Όργανο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (7μελούς σύνθεσης) ύστερα από δύο 
απορριπτικές αποφάσεις σε 1ο (Κλιμάκιο) και 2ο (Τμήμα) βαθμό. Με τον υπόψη 3ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) η δαπάνη αυξάνεται μόνο κατά 18.429 € αλλά 
σηματοδοτεί, σε συνδυασμό με τις αλλεπάλληλες παρατάσεις που δίνονται - όλες ανυπαίτιες για 
τον ανάδοχο -, ότι ένα τόσο αναγκαίο έργο επιβαρύνεται συνεχώς οικονομικά και καθυστερεί 
συνεχώς η ολοκλήρωσή του. Λόγος για τον οποίο, άλλωστε, τοποθετηθήκαμε αρνητικά στην 
πρόσφατη -42η- συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Χρονοπούλου Νίκη 
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