
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1υ Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ – ∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 

 

Σχετ:  

(1) Η υπ’αριθµ. 18/2015 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου 
προϋπολογισµού 640.000,00€  

(2) Η υπ’αριθµ 353/2015  Α∆Ε έγκρισης της µελέτης και των όρων του διαγωνισµού 

(3) Η υπ’αριθµ. 435/15 Α∆Ε έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισµού 

(4) Η υπ'αριθµ. 16934/17-6-2016 Σύµβαση. 

 

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

Με την µε αριθ. 353/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου 
καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους  
640.000,00 ΕΥΡΩ. 

 Η δηµοπρασία διενεργήθηκε την 10-12-2015. Το αποτέλεσµα της ∆ηµοπρασίας εγκρίθηκε µε 
την υπ’ αριθµ. 435/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 Με την υπ' αριθ. 47/2016 πράξη του το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι δεν κωλύεται η 
υπογραφή της σύµβασης. Μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ µε 
µέση τεκµαρτή έκπτωση  58,73% επί των τιµών του τιµολογίου.               

 Η εργολαβική σύµβαση υπογράφηκε την  17-06-2016. Η συµβατική προθεσµία περαιώσεως 
µε βάση την Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 12 της ∆ιακήρυξης του έργου είναι διακόσιες εβδοµήντα  (270) 
ηµέρες, ήτοι µέχρι την 17-03-2017. 

 Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 Έως την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος 1ου ΑΠΕ έχουν υπογραφεί οι υπ'αριθµ. 1, 2 & 3 
πιστοποιήσεις του έργου συνολικού ποσού 120.546,24€ µε ΦΠΑ (24%). 

 Το Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων γνωµοδότησε θετικά για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών 
στην από 1-12-2016 17η Συνεδρία του. 
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Πληροφορίες: Νίκα ∆ήµητρα 

 



ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 Αντικείµενο του έργου είναι  κατασκευή, συντήρηση, ανακατασκευή και διαµόρφωση 
προσβάσεων πεζών σε σηµεία του ∆ήµου ∆ιονύσου. Ειδικότερα, στη µελέτη περιλαµβάνονται: 

1.  Κατασκευή οδών σε υφιστάµενους χωµατόδροµους σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές 

[Προµηθέως (∆Ρ),  

Περγάµου, Βιζυηνού, τµήµα Λ. Καΐρη, τµήµα Προµηθέως, Κίου  (∆ΙΟΝ),  

Λήµνου (ΚΡ),  

Νίκης, τµήµα Μαραθώνος (ΣΤΑΜ),  

τµήµα Ταϋγέτου (ΑΓ.ΣΤ) 

τµήµα Ροδοδάφνης (ΑΝ)] 

2.  Ανακατασκευή υφιστάµενων ασφαλτοστρωµένων οδών 

[Ελευθερίας, Αλκαµένους, Καλαµάτας (ΑΓ.ΣΤ),  

τµήµα Ροδοδάφνης, Ναυαρίνου, Κύπρου, Μεγ. Αλεξάνδρου (ΑΝ),  

25ης Μαρτίου (∆Ρ) 

Μυρτιδιωτίσσης, Φιλ. Εταιρείας, Ειρήνης, Αυγής, Μπουµπουλίνας (ΚΡ)] 

3. Κατασκευή προσβάσεων πεζών σε διαβάσεις ρεµάτων στη ∆.Κ. ∆ροσιάς   

 [Μαραθωνοµάχων, ∆ηµοκρατίας, Αθηνάς] και  

 πλακοστρώσεις τµηµάτων πεζοδροµίων   

 [Περγάµου, τµήµα Λ. Καΐρη, τµήµα Προµηθέως  (∆ΙΟΝ), τµήµα Μαραθώνος (ΣΤΑΜ)] 

4.  ∆ιαµόρφωση διαδροµής περιπάτου στην οδό Ανθέων της ∆.Κ. ∆ιονύσου. 

5.  ∆ιοχέτευση των οµβρίων υδάτων στο ρέµα της οδού Νιόβης (ΑΝ) 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 Ο παρών 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ εργασιών (1ος ΑΠΕ), συντάσσεται κατά 
την πορεία εκτέλεσης του έργου και µετά την έγκριση των 1ου, 2ου 

και 3ου ΠΠΑΕ και την ακριβέστερη 
προµέτρηση των εργασιών που υπολείπονται, σύµφωνα µε τη  µελέτη του έργου.  

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε αδυναµία εκτέλεσης των εργασιών σε κάποια τµήµατα της µελέτης 
λόγω αλλαγής των συνθηκών στο διάστηµα που µεσολάβησε από τη σύνταξη της µελέτης έως την 
εκτέλεση των εργασιών, µε συνέπεια να µην είναι δυνατό να εκτελεστούν. Αναλυτικά, η οδός 
Ταϋγέτου έχει κατασκευαστεί µε προηγούµενη εργολαβία, στις οδούς Μυρτιδιωτίσσης και 
Μπουµπουλίνας εκκρεµεί η κατασκευή της αποχέτευσης και των συνδέσεων, οι διαβάσεις των 
ρεµάτων της ∆ροσιάς δεν επιτρέπουν µετά τη βροχή του Ιουνίου 2016 τις ήπιες επεµβάσεις της 
µελέτης, για τη διαµόρφωση της διαδροµής περιπάτου της οδού Ανθέων δεν έχει εξασφαλιστεί από τη 
∆ηµ. Κοινότητα η άδεια του ιδιοκτήτη και η διοχέτευση των οµβρίων στο ρέµα της οδού Νιόβης έχει 
κατασκευαστεί ήδη. Με βάση τα προαναφερθέντα καθώς και αιτήµατα δηµοτών για συντηρήσεις 
οδοποιίας, προτείνεται οι ποσότητες των εργασιών που εξοικονοµούνται να διατεθούν για τη 
συντήρηση των ακόλουθων τµηµάτων: οδός Πεύκων (Αγ. Στέφ), οδός Πόντου (∆ροσιά), προαύλιος 
χώρος γηπέδου ποδοσφαίρου (Αγ. Στέφ), κατασκευή σκαλοπατιών στην οδό Μεγ. Λαύρας (∆ΙΟΝ), 
πλακοστρώσεις πεζοδροµίων σε διάφορα σηµεία του ∆ήµου. 

 Οι δαπάνες των επί πλέον εργασιών καλύπτονται από τις επί έλασσον δαπάνες, καθώς και από την 
δαπάνη των απροβλέπτων της µελέτης του έργου.  

            Ο παρών 1ος Αν. Πίνακας συντάχθηκε ώστε η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών να 
ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εφόσον η 
δυνατότητα χρησιµοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύµβαση. 



 Με  τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε., το απαραίτητο ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των επί 
πλέον ποσοτήτων είναι 60.074,97€ και θα καλυφθεί µε απορρόφηση 27.442,04€ εκ του κονδυλίου των 
απρόβλεπτων και µε τη χρήση 32.632,92€ από τις επί έλασσον δαπάνες. Το ποσό των απρόβλεπτων 
διαµορφώνεται στο ποσό των 297,67€. 

 
 Το ποσό των επί έλασσον δαπανών που χρησιµοποιείται είναι 10,148,52€ σε ποσοστό 5,49% 

της συµβατικής δαπάνης του έργου προ Φ.Π.Α 24% και αναθεωρήσεων.  
 

 Σύµφωνα µε τον συνταχθέντα από την διευθύνουσα υπηρεσία 1ο Α.Π.Ε. η διαµορφούµενη 
συµβατική δαπάνη του έργου βρίσκεται σε ισοζύγιο µε την αρχική δαπάνη του έργου ήτοι 
παραµένει στο ποσό των 266.303,62 € µε Φ.Π.Α 24% . 

 

Μετά τα παραπάνω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
 

Για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Ο∆ΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ – ∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ο Αντιδήµαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών, 

Χωροταξίας & Πολεοδοµίας 
 
 

ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
∆ρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Συνηµµένα 
1. Ο 1ος ΑΠΕ  του έργου  θεωρηµένος από το 

Σ∆ΕΠΑ και η Αιτιολογική Έκθεση 
2. Η γνωµοδότηση Σ∆ΕΠΑ 

 
Ε.∆. 

1. Γενικό Αρχείο ∆ήµου 
2. Αρχείο Τ.Υ. 
3. Φακ. Έργου (Φ.Ε. 2) 


