
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Τοπικές επεµβάσεις για 

την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου» 
 

Λαµβάνοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων». 

2. Την υπ’ αριθµ. 229/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. ∆ιονύσου µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου» 

3. Ότι την 01/09/2015 διενεργήθηκε δηµόσιος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές στον 
οποίο αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης η εταιρεία «Α ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε. µε µέση έκπτωση 
52,76%. 

4. Την υπ’ αριθµ. 270/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την 
οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην 
εταιρεία «Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.» 

5. Την µε αρ. πρωτ. 34039/02-12-2015 εργολαβική σύµβαση συνολικής δαπάνης 55.686,20€ 
πλέον Φ.Π.Α., µε συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου τις εκατόν είκοσι (120) 
ηµερολογιακές ηµέρες. 

6. Την υπ’ αριθµ. 78/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου, µε την οποία 
εγκρίθηκε παράταση στην προθεσµία εκτέλεσης του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) 
ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι και την 29/07/2016. 

7. Την υπ’ αριθµ. 171/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου, µε την οποία 
εγκρίθηκε 2η παράταση στην προθεσµία εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) µήνες, έως την 
29/10/2016. 

8. Την υπ’ αριθµ. 331/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το 
πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών που προξενήθηκαν στο έργο από τα έντονα καιρικά 
φαινόµενα της 7ης Ιουνίου 2016 κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3669/2008. 

9. Την από 08/11/2016 βεβαίωση περαίωσης του έργου σύµφωνα µε την οποία οι εργασίες 
περαιώθηκαν την 29/10/2016. 

10. Το αντικείµενο του έργου που είναι η τοπική αντιµετώπιση αποχέτευσης οµβρίων υδάτων της 
Λεωφ. ∆ροσιάς Σταµάτας στο τµήµα της µεταξύ των οδών Τραπεζούντος και 25ης Μαρτίου, µε 
την κατασκευή ορθογωνικού αγωγού σε επέκταση του ήδη υπάρχοντος και την κατασκευή 
διπλών φρεατίων υδροσυλλογής. Αποδέκτης του έργου είναι ανοικτό κανάλι εντός 
παρακείµενης ιδιοκτησίας. 

11. Ότι ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάσσεται: 

α). για να συµπεριλάβει τις αυξοµειώσεις ποσοτήτων των συµβατικών εργασιών όπως αυτές 
επιµετρήθηκαν µετά την περαίωση του έργου και που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και 
ολοκληρωµένη µορφή του. 
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β). για να περιλάβει νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες στην πορεία εξέλιξης του έργου 
και δεν µπορούσαν να προβλεφθούν αρχικά. Συγκεκριµένα υπήρξε ανάγκη σύνταξης νέων 
τιµών που αφορούν συµπληρωµατικές εργασίες για την 2η Οµάδα των Χωµατουργικών 
Εργασιών και την 4η Οµάδα των Σωληνώσεων – Φρεατίων – Μεταλλικών Στοιχείων. Οι 
εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και περιληπτικά περιγράφονται 
παρακάτω: 
- Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-
ηµιβραχώδη, 

- Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια υλικών επί χειροκίνητων µεταφορικών µέσων, 
- Μεταφορά υλικών µε µονότροχο, 
- Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDN 41, DN 200mm, 
- Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, σπιράλ, Φ50mm. 

γ). για να περιλάβει αποζηµίωση του αναδόχου ποσού 4.645,05 € πλέον ΦΠΑ, για την 
αποκατάσταση βλαβών που προξενήθηκαν στο έργο από τα έντονα καιρικά φαινόµενα της 
7ης Ιουνίου 2016 κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3669/2008, (ανωτέρα βία) και που 
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 331/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ιονύσου. 

δ). Για να περιλάβει την τροποποίηση της αρχικής σύµβασης λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 
23% σε 24%. 

Στον παρόντα 1ο ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών µιας οµάδας για κάλυψη επί 
πλέον δαπανών άλλης οµάδας. 
Οι τελικές επιπλέον δαπάνες των οµάδων καθώς και οι δαπάνες των νέων τιµών καλύπτονται 
εξολοκλήρου από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύµβασης. 
Η συνολική δαπάνη του έργου µε ΓΕ & ΟΕ διαµορφώνεται στο συνολικό ποσό των 50.210,95 
€ µειωµένη κατά 4.911,57 € σε σχέση µε την αρχική σύµβαση ή 8,91%. 
Η συνολική δαπάνη του έργου συµπεριλαµβάνοντας το ποσό της αναθεώρησης, το ποσό της 
αποζηµίωσης για αποκατάσταση βλαβών από θεοµηνία που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
331/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και το ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 
68.720,39 €, αυξηµένη κατά 226,36 € ή 0,33% σε σχέση µε την αρχική σύµβαση. 
 
Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
 
Για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Τοπικές επεµβάσεις για την 
απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου», η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό 
των 68.720,39 €, αυξηµένη κατά 226,36 € ή 0,33% σε σχέση µε την αρχική σύµβαση. 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου. 
 

Ε.∆. 
1. Γεν. Αρχείο 
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ. 
3. Φ. Εισηγήσεων ∆.Σ. 
4. Φ. Σχετ. Έργου  

       Ο Αντιδήµαρχος  
                Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών, 

          Χωροταξίας & Πολεοδοµίας 
 
            Λυρούδιας Ευάγγελος 
         ∆ρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
∆ΡΟΣΙΑ,            /12/2016 


