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 Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 9671/25-02-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 6ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

 

Αρ Αριθ.  Απόφασης 68/2013 

                                                          ΘΕΜΑ 

 Λήψη απόφασης για την εξέταση ένστασης κατά του 3
ου

 

ΠΚΤΜΝΕ και του 3
ου

 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740  

 

 

Σήµερα στις 21 Φεβρουαρίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, 
ύστερα από την υπ’ αριθµ. 8007/15-02-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου ∆ηµητρίου 
που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και 
σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  15-02-2013.     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ. ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

 
∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆.Σ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆.Σ., ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆.Σ., 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ∆.Σ.,  
ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆.Σ. 
 
Οι ∆.Σ. κ.κ. Μαρκόπουλος Φ. & Τριανταφύλλου Ν. απεχώρησαν πριν από τη συζήτηση του 17ου 
θέµατος και προσήλθαν στο 18ο θέµα της ηµερήσιας διατάξεως 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση 
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 
******************* 

  
 Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο 
για συζήτηση το 10

ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά στην λήψη απόφασης για την 

εξέταση ένστασης κατά του 3ου ΠΚΤΜΝΕ και του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
(ΑΠΕ) για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 8654/19-02-2013 έγγραφο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
 «Σας διαβιβάζουµε: 

1) Την µε αριθµό Πρωτοκόλλου 5143/01-02-2013 ένσταση της Αναδόχου Εργοληπτικής 
Επιχείρησης µε την επωνυµία «Ν. και Α. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ ΄΄Ν. & Α. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ΄΄» κατά του 
3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου του 
θέµατος 

2) Την γνώµη της Τεχνικής Υπηρεσίας επί της  υποβληθείσας ένστασης 
Σας ενηµερώνουµε ότι αφού λάβετε υπόψη: 

Τις διατάξεις: 

(1) Του Ν.1418/84 «∆ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 23Α/84), όπως ισχύει 
σήµερα µετά τη συµπλήρωση και τροποποίησή του 

(2) Του Π∆ 609/85 «Κατασκευή ∆ηµ. Έργων» (ΦΕΚ 223Α/31-12-85), όπως ισχύει σήµερα µετά 
τη συµπλήρωση και τροποποίησή του 

(3) Του Ν.3263/04 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 179Α/28-09-
04) 

(4) Του Ν.3481/06 «Τροποποίηση στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και 

εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 162Α/02-08-06) 

(5) Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων 

Έργων» (ΦΕΚ 116 Α’ 18-6-2008). 

(6) Του Ν.3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/08-06-06) 

(7) Του N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) 

(8) Του Π∆ 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα 

έργων που εκτελούνται  από  τους  Οργανισµούς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  (Ο.Τ.Α.)  και  άλλες 

σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 84Α/02-06-87) 

(9) Του Ν. 2503/97 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την 

τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α/30-05-1997) όπως ισχύει σήµερα µετά 
τη συµπλήρωση και τροποποίησή του  

(10) Του Ν. 2940/01 «Aναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του 

κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180Α/06-08-2001) 

(11) Του Ν. 1642/1986 «Για την εφαρµογή του φόρου προστιθέµενης αξίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 125Α/1986),  ο οποίος κωδικοποιήθηκε από τον Ν.2859/2000, (ΦΕΚ 248 Α΄/2000) 

(12) Του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-08-93) 
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(13) Του Ν. 2307/1995 «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητος Υπουργείου Εσωτερικών στις 

διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 113 Α/15-06-95), όπως 
ισχύει σήµερα µετά τη συµπλήρωση και τροποποίησή του 

(14) Του Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α/95) 

(15) Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010) 

(16) Της λοιπής νοµοθεσίας εκτέλεσης έργων. 
 Παρακαλούµε, όπως αποφασίσετε για: 
 Την αποδοχή ή µη της υποβληθείσας ένστασης της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης µε 
την επωνυµία «Ν. και Α. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ ΄΄Ν. & Α. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ΄΄» κατά του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 
του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 740». 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 

ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω καθώς και την  γνώµη της τεχνικής υπηρεσίας που έχει ως κατωτέρω: 
Σχετ.: Η µε αριθµό Πρωτοκόλλου  5143/01-02-2013 ένσταση της Αναδόχου Εργοληπτικής 
Επιχείρησης 
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Έγκριση µελέτης του έργου: 253/24-06-2010 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

Προϋπολογισµός µελέτης: 2.515.631,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 21%) 

Έγκριση ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας: 339/25-06-2010 Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 

∆ήµου Ιλίου 

∆ηµοπράτηση:  20 / 07 / 2010 

Μέση Έκπτωση: 54,22 % 

Έγκριση αποτελέσµατος: 412/03-08-2010 Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ∆ήµου Ιλίου µε 

την οποία ανακηρύχθηκε Ανάδοχος η εταιρεία µε την επωνυµία «Ν. & Α. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ  Ν. & Α. 

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ» 

Υπογραφή Σύµβασης: 13/10/2010 

Ποσό Σύµβασης: 1.170.762,74 € (µε Φ.Π.Α. 23%) 

Συµβατική προθεσµία: 28/02/2013 

Χρηµατοδότηση: Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους µέσω του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 / Π∆Ε καθώς και από 

ΣΑΤΑ έτους 2011. Με την απόφαση µε αριθµό 637/07-04-2010 του Γενικού Γραµµατέα της 

Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης µε τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 740 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» στο Περιφερειακό 
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» στην οποία περιλαµβάνεται το υποέργο 1:  

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 740». 

• Με το υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 1115/06-06-2012 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 

Περιφέρειας Αττικής προεγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου και µε 

την υπ΄ αριθµ. 128/21-06-2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: Β414ΩΕΒ-

9ΗΚ) εγκρίθηκε η 1η παράταση  προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε νέα προθεσµία 

περαίωσης την 1η Σεπτεµβρίου 2012. 

• Με το υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 4366/05-11-2012 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 

Περιφέρειας Αττικής προεγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου και µε 

την υπ΄ αριθµ. 341/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: Β4ΣΙΩΕΒ-Λ∆Σ) 

εγκρίθηκε η 2η παράταση  προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε νέα προθεσµία περαίωσης 

την 15η Νοεµβρίου 2012. 

• Με το υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 4575/21-11-2012 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 

Περιφέρειας Αττικής προεγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου και µε 

την υπ΄ αριθµ. 374/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: Β4ΜΕΩΕΒ-Ο6Κ) 

εγκρίθηκε η 3η παράταση  προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε νέα προθεσµία περαίωσης 

την 31η ∆εκεµβρίου 2012. 

• Με το υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 5313/09-01-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 

Περιφέρειας Αττικής προεγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου και µε 

την υπ΄ αριθµ. 45/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: ΒΕΥ5ΩΕΒ-ΟΦΑ) 

εγκρίθηκε η 4η παράταση  προθεσµίας µε νέα προθεσµία περαίωσης την 28η Φεβρουαρίου 

2013. 

• Για το εν λόγω έργο συντάχθηκε ο 1ος
 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) για να 

συµπεριλάβει αυξοµειώσεις ποσοτήτων συµβατικών  εργασιών στις οµάδες εργασιών 

«Χωµατουργικά» και «Σκυροδέµατα»  όπως αυτές προέκυψαν από τις επιµετρήσεις αλλά 

και προµετρήσεις του έργου, και διαµορφώθηκαν  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  των  

εργασιών καθώς και νέες τιµές που   προέκυψαν  από τις απαιτήσεις της κατασκευής κατά  

τη  διάρκεια  εκτέλεσης  του  έργου και  δεν  περιλαµβάνονταν  στην  αρχική  σύµβαση, οι 

οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν 

τροποποιούσαν το «βασικό σχέδιο» του έργου καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της 

κατασκευής. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προεγκρίθηκε µε το υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 1470 / 04-05-2011 έγγραφο της 

Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής και εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 

171/12-05-2011 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου (Α∆Α: 4ΑΘ3ΩΕΒ-Ε). Ο  1ος  
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ΑΠΕ  συνολικής δαπάνης  1.170.762,74 €  (µε  Φ.Π.Α.) είναι σε ισοζύγιο µε την αρχική 

σύµβαση µε ανάλωση ποσού 35.923,19 € από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της 

αρχικής σύµβασης. 

• Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου συντάχθηκε  για να 

συµπεριλάβει: 

αυξοµειώσεις ποσοτήτων συµβατικών  εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις επιµετρήσεις 

αλλά και τις προµετρήσεις του έργου, και διαµορφώθηκαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών και νέες εργασίες που   προέκυψαν  από τις απαιτήσεις της κατασκευής κατά  τη  

διάρκεια  εκτέλεσης  του  έργου και  δεν  περιλαµβάνονται  στην  αρχική  σύµβαση ή τον 1ο 

Α.Π.Ε., οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη 

ολοκλήρωση του έργου, δεν τροποποιούσαν το «βασικό σχέδιο» του έργου καθώς και τα βασικά 

διακριτά στοιχεία της κατασκευής. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 

2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προεγκρίθηκε µε το υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 2275/03-07-2012 έγγραφο της 

Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής, έλαβε θετική γνωµοδότηση από το 

Σ∆ΕΠΑ (10η Συνεδρίαση της 13-07-2012, Πράξη 10η) και εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 205/19-

07-2012 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου (Α∆Α : Β41∆ΩΕΒ-ΜΝ6). Ο  2ος  ΑΠΕ  

συνολικής δαπάνης  1.170.762,74 €  (µε  Φ.Π.Α.) είναι σε ισοζύγιο µε την αρχική σύµβαση µε 

ανάλωση ποσού 90.509,63 € από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύµβασης.  

• Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου συντάχθηκε  για να 

συµπεριλάβει: αυξοµειώσεις ποσοτήτων συµβατικών  εργασιών όπως αυτές προέκυψαν 

από τις επιµετρήσεις αλλά και τις προµετρήσεις του έργου, και διαµορφώθηκαν κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και νέες εργασίες που   προέκυψαν  από τις 

απαιτήσεις της κατασκευής κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  του  έργου και  δεν  

περιλαµβάνονται  στην  αρχική  σύµβαση ούτε στους 1ο και 2ο Α.Π.Ε., οι οποίες 

κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη ολοκλήρωση 

του έργου, δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» του έργου καθώς και τα βασικά 

διακριτά στοιχεία της κατασκευής. Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 

(Α.Π.Ε.) και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προεγκρίθηκε µε το υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 280/29-01-2013 

έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής και κατατέθηκε µε 

αριθµ. Πρωτ.  5004/31-01/2013  στο Σ∆ΕΠΑ  για την έγκριση της  διαχείρισης των επί 

έλασσον δαπανών  του  έργου:  συνολικής  δαπάνης 1.170.762,74 €  (µε  Φ.Π.Α.).και 

την  έγκριση  του  3ου ΑΠΕ και του 3ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  Ο  3ος  ΑΠΕ  συνολικής 

δαπάνης  1.115.080,39 €  (µε  Φ.Π.Α. 23%) κλείνει µε ανάλωση ποσού 117.923,91 € 

από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύµβασης. 
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ΙΙ. ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ 

ΕΝΣΤΑΣΗΣ  

Αντικείµενο της διαφωνίας µε την Ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση µε την επωνυµία «Ν. & Α. 

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ  Ν. 

& Α. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ», αποτελεί η σύνταξη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 

(Α.Π.Ε.) και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για την οποία η Ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση υπέβαλλε 

την µε αριθµό Πρωτοκόλλου  5143/01-02-2013 ένσταση. 

Λαµβάνοντας υπ΄ όψιν ότι:  

1)  Για το εν λόγω έργο υπεγράφη η υπ’ αριθµ. Πρωτ 49419 /13-10-2010 σύµβαση κατασκευής του, 

την οποία  ο ανάδοχος αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα και ανέλαβε την εκτέλεσή του σύµφωνα µε: 

Α) Τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.∆. 609/85,του Ν. 3263/04 του Ν. 3481/06 & του Ν. 

3669/08  όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα και ισχύουν κατά την 

∆ιακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της Νοµοθεσίας περί ∆ηµοσίων 

Έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.  

Β) Τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου µε τη σειρά ισχύος που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη, που 

αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτηµα της παρούσας σύµβασης. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στα τεύχη δηµοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί πλήρως µε τους 

όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόµενες εντολές και 

οδηγίες της Υπηρεσίας. 

2) Κατά τα παγίως κριθέντα, η ∆ιακήρυξη αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη και ως εκ τούτου 

δεσµεύει µε τους κατά νόµο όρους της το ∆ηµόσιο ή το νοµικό πρόσωπο που διενεργεί το 

διαγωνισµό καθώς και τους συµµετέχοντες σ` αυτόν, τυχόν δε παράβαση ουσιώδους όρου της 

διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, είτε κατά τη συνοµολόγηση της σύµβασης 

που καταρτίζεται µετά τη διενέργεια του διαγωνισµού, είτε κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτής, 

καθιστά µη νόµιµη τη σχετική διαδικασία και επάγεται ακυρότητα. Το άρθρο 17 του Ν. 

3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18-06-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµοσίων έργων» ορίζει ότι : «1. Η διακήρυξη της δηµοπρασίας µνηµονεύει τα συµβατικά τεύχη 

και σχέδια που µαζί µε τη διακήρυξη αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση της εργολαβικής 

σύµβασης….». Επίσης, η ∆ιακήρυξη της σύµβασης συνοδεύεται πάντα από τα λεγόµενα 

συµβατικά τεύχη και σχέδια, τα οποία αποτελούν τη βάση της σύµβασης, αφού όλα µαζί µε την 

προκήρυξη, θα αποτελέσουν την σύµβαση του έργου (σχετικά άρθρο 30 του Ν. 3669/2008). 

Ειδικότερα, το άρθρο 5 της ∆ιακήρυξης του εν λόγω έργου αναφέρει τα εξής: 
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- παρ. 5.1: Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο 

άρθρο 30 (παρ. 5 – 10) και 39 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 

- παρ.5.2: Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς 

ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των 

περιεχοµένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. Το συµφωνητικό. 

2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 

3. Η Οικονοµική Προσφορά. 

4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ. 

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 

9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 

εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 

περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 

τροποποίησης των µελετών του έργου.  

10.Το Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 

εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

- παρ.5.3: Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην 

προηγούµενη παράγραφο: 

(1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 

(2) Οι Ευρωκώδικες. 

(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ.∆.Ε.). 

(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.  

3) Το άρθρο 10 της ∆ιακήρυξης του εν λόγω έργου, αναφέρει ότι: «Η υποβολή προσφοράς στο 

διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης 

και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.». 

Εποµένως, µε την υποβολή προσφοράς στη διαδικασία διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 

για την εκτέλεση ενός έργου γίνεται αποδεκτό από το συµµετέχοντα το περιεχόµενο της 

διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης. Ο διαγωνιζόµενος όµως δύναται να διατυπώσει 

επιφύλαξη ως προς έναν ή περισσότερους όρους της διακήρυξης ή των τευχών δηµοπράτησης 

και να προβεί στην άσκηση εντός της νόµιµης προθεσµίας των προβλεποµένων διοικητικών 

προσφυγών και ενδίκων βοηθηµάτων. ∆οθέντος δε ότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία του 
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φακέλου του έργου, ότι η Ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση είχε προσβάλει ευθέως τη 

διακήρυξη και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης µε αίτηση ακυρώσεως, µε την ανεπιφύλακτη 

συµµετοχή της στο διαγωνισµό, η εργοληπτική επιχείρηση αποδέχεται πλήρως τη νοµιµότητα 

της διακήρυξης, µε βάση την οποία διενεργήθηκε η δηµοπρασία για την ανάθεση της 

κατασκευής του έργου, και εποµένως δεν είναι επιτρεπτή η εκ µέρους της παρεµπίπτουσα, εκ 

των υστέρων, αµφισβήτηση του κύρους των όρων της διακήρυξης. 

4)  Το άρθρο 57 Κ∆Ε – Ν. 3669/2008 για τις «Αυξοµειώσεις εργασιών–Νέες εργασίες» αναφέρει 

στην: 

- παρ. 2 ότι:  «Το έργο εκτελείται σύµφωνα µε την σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια που 

τη συνοδεύουν. Κάθε σύµβαση επόµενη της αρχικής συνοδεύεται από 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) που περιλαµβάνει ιδίως τις ενδείξεις 

των εργασιών, τις µονάδες των εργασιών, τα µεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του 

προϋπολογισµού του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισµού της προς 

κατάρτιση νέας σύµβασης……………….» 

- παρ. 3. ότι: «Με τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα) 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.…….. » 

- παρ. 6. ότι: «Αν στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περιλαµβάνονται και 

εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιµές µονάδας, ο Ανακεφαλαιωτικός 

Πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιµές για τις εργασίες 

αυτές. Ο κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών γίνεται µε υποχρεωτική 

εφαρµογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτώσεων α', β' και γ' ως εξής: 

α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συµβατικές τιµές για παρόµοιες ή ανάλογες εργασίες, 

οι τιµές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές, 

β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόµοιες ή ανάλογες συµβατικές τιµές αλλά 

περιλαµβάνονται σε εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών), οι τιµές 

καθορίζονται σύµφωνα µε τα τιµολόγια αυτά και 
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γ) για εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στις προηγούµενες περιπτώσεις οι τιµές καθορίζονται 

µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία κόστους……». 

Εν προκειµένω, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία συνέταξε τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 

ο οποίος συνοδεύεται από το 3ο Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών 

(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε), το οποίο περιλαµβάνει νέες εργασίες  που προέκυψαν κατά τη διάρκεια 

κατασκευής του έργου του θέµατος και για τις οποίες δεν υπήρχαν τιµές µονάδος. Η σύνταξη 

των νέων αυτών εργασιών του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε έγινε µε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 

57 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων». 

Αναλυτικότερα, για τις τιµές των νέων εργασιών µε α/α: 3ΝΤ1, 3ΝΤ2, 3ΝΤ3, 3ΝΤ7 και 3ΝΤ9 οι 

τιµές καθορίστηκαν ανάλογα µε παρόµοιες συµβατικές τιµές του προϋπολογισµού ενώ για τις 

τιµές των νέων εργασιών µε α/α:  3ΝΤ10, 3ΝΤ12, 3ΝΤ13, 3ΝΤ15, 3ΝΤ16 και 3ΝΤ17 οι τιµές 

καθορίστηκαν σύµφωνα  µε τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 

3669/08 (Κ∆Ε). 

5)  Ο 1ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου του θέµατος, ο οποίος 

εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 171/12-05-2011 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

συνοδευόταν από το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών 

(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε), το οποίο περιελάµβανε νέες εργασίες  που προέκυψαν κατά τη διάρκεια 

κατασκευής του έργου και αφορούσαν εργασίες «Χωµατουργικών» και «Σκυροδεµάτων». Οι 

νέες αυτές εργασίες συντάχθηκαν µε την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε για την σύνταξη 

του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέµατος ήτοι, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 

57 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων». 

Η Ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση υπέγραψε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 

(Α.Π.Ε.) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. χωρίς επιφύλαξη. 

6) Οι νέες τιµές που προέκυψαν κατά την σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 

(Α.Π.Ε.),    υπογράφθηκαν µε επιφύλαξη και εκκρεµεί η αίτηση θεραπείας που έχει ασκήσει ο 

Ανάδοχος στο Π.Σ.∆.Ε.  

Εν όψει των ανωτέρω αναλυτικών εκτεθέντων, η Υπηρεσία µας διατυπώνει την γνώµη ότι οι 
νέες τιµές που περιλαµβάνονται στο 3ο  Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών 
(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) και το οποίο συνοδεύει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) ορθώς 
έχουν τιµολογηθεί βάσει των εγκεκριµένων ή συµβατικών τιµολογίων σύµφωνα µε τους πίνακες 
τιµών της εγκεκριµένης µελέτης όπως αναφέρεται στην διακήρυξη και στην σύµβαση και 
εποµένως, η υπό κρίση ένσταση της Εργοληπτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία «Ν. και Α. 
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ 
«Ν. & Α. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ» θα πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της.  Ως εκ τούτου, δεν 
υφίσταται λόγος για τροποποίηση του 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Τιµών 
(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Απορρίπτει την ένσταση της Εργοληπτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία «Ν. και Α. 
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ 
«Ν. & Α. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ» κατά 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 3ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ 
Ο.Τ 740», για τους λόγους  που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται. 

 
Οι ∆.Σ. κ.κ. Ζορµπά Κ., Τριανταφύλλου Ν., Κόχυλα Κ., Βλάχου Β. Κακούρης Α., 

Κανελλόπουλος Γ., ∆αλαµάγκας ∆., Γρετσίτσα Ε., Γραµµένου Μ., Κουτσιανάς Π., Αϊβαλιώτης Ν. 
& Χρόνης Γ., έδωσαν αρνητική ψήφο  
     

 Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ. 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      
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