
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση κόμβου επί των οδών Κοραή-Καΐρη-
Κυδωνιών με τη δημιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιμότητας
Δ.Κ. Διονύσου» 

Σχετ: 
(1) Η υπ’αριθμ 14/2013 ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης, διάθεσης της πίστωσης και κατάρτισης των

όρων του διαγωνισμού
(2) Η υπ’αριθμ. 30/2013 ΑΟΕ  έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
(3) Η υπ’ αριθμ. 218/2013 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.
(4) Η υπ’ αριθμ. 233/2013 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2014 
(5) Η υπ’αριθμ. 30593/12-9-2013 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του

θέματος ποσού 127.489,32 € με το Φ.Π.Α.
(6) Η υπ'αριθμ. 71/2014 Απόφαση Δ.Σ. Με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ
(7) Το  Πρακτικό  της 10ης Συνεδρίας  της 16-7-2014  του  Συμβουλίου  Δημοσίων  Έργων  της

Περιφέρειας Αττικής
(8) O 2ος Α.Π.Ε. του έργου 

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Για  τη  σύνταξη  της  κυκλοφοριακής  μελέτης  του  κόμβου  επί  των  οδών  Κοραή-Λ.Καϊρη-Λ
Μητρ.  Κυδωνιών  έγινε  απ’  ευθείας  ανάθεση  στο  τεχνικό  γραφείο  Καραγεωργόπουλου
Χρήστου  σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 798/78, την Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ15/οικ/13333/26-
5-2008.  Η  μελέτη  παραλήφθηκε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  την  υπ'αριθμ.  39/2010
Απόφαση.

2. Βάσει  της  ανωτέρω κυκλοφοριακής  μελέτης  συντάχθηκε  η  υπ'αριθμ.  36/12 μελέτη  από το
Τμήμα Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου με τίτλο:
“Ανάπλαση  κόμβου  επί  των  οδών  Κοραή-Καΐρη-Κυδωνιών  με  τη  δημιουργία  νησίδας
πρασίνου και βελτίωση προσβασιμότητας Δ.Κ. Διονύσου”. 

3. Με την με αρ. 14/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε,
η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 250.000,00€ , ορίσθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του
εν θέματι έργου και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης.
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4. Το έργο δημοπρατήθηκε στις  14-2-2013 με προϋπολογισμό εργασιών (με Φ.Π.Α.) 250.000,00€
Ευρώ.  Η  δαπάνη  του  Φ.Π.Α.  Ήταν  46.747,68  Ευρώ. Με  την  παρούσα  εργολαβία
κατασκευάζεται κόμβος για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Κοραή-
Λ.Καίρη-Λ.  Μητρ.  Κυδωνιών  με  τα  συνοδά  του  έργα,  καθώς  και  η  κατασκευή  καναλιού
υδροσυλλογής εγκάρσια στην οδό Κοραή και αγωγού Φ400, με τον οποίο θα οδηγούνται τα
όμβρια ύδατα εκτός του κόμβου και προς το ρέμα παραπλεύρως της παιδικής χαράς.

5. Το  πρακτικό  της  δημοπρασίας  εγκρίθηκε  με  την  με  αρ.  30/2013  απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ
ΕΕ  με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 51,13%. 

6. Η  εργολαβική  σύμβαση  για  ποσό  103.649,85  Ευρώ  (χωρίς  Φ.Π.Α.)  υπογράφτηκε  στη
12.9.2013.  Η  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  του  έργου  είναι  εκατόν  ογδόντα  (180)
ημερολογιακές ημέρες και επομένως η λήξη του έργου είναι την 10.3.2014.

7. Με το υπ’αριθμ. 31714/20-9-2013 έγγραφό μας επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα
Δήμητρα,  Υπάλληλος  της  Τ.Υ.  του  Δήμου.  Ο  ανάδοχος  υπέβαλε  προς  έγκριση  το
χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 31798/1-10-2013 έγγραφο.

8. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων απέστειλε τη θετική γνωμοδότησή του για την έγκριση του

1ου ΑΠΕ (Συνεδρία 1η – 21-2-2014). Με την υπ’αριθμ. 71/2014 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ.

9. Ακολούθως εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών για την εμπρόθεσμη κατασκευή
του έργου.

10. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων απέστειλε τη θετική γνωμοδότησή του για την έγκριση του
2ου ΑΠΕ (Συνεδρία 10η – 16-7-2014).

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών :

1. Συντάχθηκε  με  σκοπό  να  συμπεριλάβει  την  απορρόφηση  των  απροβλέπτων  δαπανών  που
περιλαμβάνονται  στην  αρχική  σύμβαση  καθώς  και  των  επί  έλασσον  δαπανών,  τα  οποία
καλύπτουν δαπάνες εργασιών που προέκυψαν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου από
απαιτήσεις  της  κατασκευής,  οι  οποίες  καθίστανται  απαραίτητες  για  την  αρτιότητα  και
λειτουργικότητα του έργου. 

2. Δεν ξεπερνάει την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη κατασκευής του έργου αφού  παρουσιάζει
μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

3. Καλύπτει τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/08.

Η  δαπάνη  των  παραπάνω  εργασιών  στον  παρόντα  2ο  Α.Π.Ε.  ανέρχεται  στο  ποσό  των
101.491,66€ με την αναθεώρηση και τα απολογιστικά, και παρουσιάζει   μείωση   σε σχέση με την αρχική
σύμβαση κατά 2.158,19€.

Μετά  τα  ανωτέρω  καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  λάβει  σχετική
απόφαση:

Για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση κόμβου
επί  των  οδών  Κοραή-Καΐρη-Κυδωνιών  με  τη  δημιουργία  νησίδας  πρασίνου  και  βελτίωση
προσβασιμότητας Δ.Κ. Διονύσου» , ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση με τη σύμβαση κατά 2.158,19€
και διαμορφώνεται στο ποσό των 124.834,74€ με αναθεώρηση, απολογιστικά και ΦΠΑ 23%.
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Τα (7) και (8) σχετικά


