
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΓΕΦΥΡΩΝ – ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» 

 

Σχετ:  

(1) Η υπ’αριθμ. 18/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου 

προϋπολογισμού 640.000,00€  

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

(3) Η υπ’αριθμ. 435/15 ΑΔΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού 

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

(5) Η υπ'αριθμ. 240/2016 ΑΔΣ Έγκρισης του 1
ου

 ΑΠΕ 

(6) Οι υπ'αριθμ. 109/2017 και 192/2017 ΑΔΣ έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης 

 

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

 

Με την με αριθ. 353/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου καθορίστηκαν οι 
όροι της Διακήρυξης και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους  640.000,00 ΕΥΡΩ. 

 Η δημοπρασία διενεργήθηκε την 10-12-2015. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 435/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου. 

 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 Διακήρυξης του έργου είναι διακόσιες εβδομήντα  (270) ημέρες, ήτοι 
μέχρι την 17-03-2017. 

 Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. 

         

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Δροσιά: 5 -7-2017 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ      Αρ. Πρωτ: 20189 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα 

 



 

 Με την υπ’αριθμ. 6878/10-3-2017 αίτησή του η ανάδοχος εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΤΕΒΕ ζήτησε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 17-6-2017, λόγω των 
δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες) κατά τους 
χειμερινούς μήνες. Η παράταση προθεσμίας εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 109/2017 Απόφαση Δ.Σ. Στη 
συνέχεια με την υπ’αριθμ. 17267/9-6-2017 αίτησή του η ανάδοχος εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΤΕΒΕ ζήτησε επιπρόσθετη παράταση της προθεσμίας του έργου κατά έναν (1) μήνα, ήτοι έως τις 17-7-
2017, λόγω της συνέχισης των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις,  χαμηλές 
θερμοκρασίες) τους τελευταίους μήνες. Η παράταση προθεσμίας εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 192/2017 
Απόφαση Δ.Σ 

 Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος 2ου ΑΠΕ έχουν υπογραφεί οι υπ'αριθμ. 1 έως 6 
πιστοποιήσεις του έργου συνολικού ποσού 234.275,68€ με ΦΠΑ (24%), που αντιστοιχούν στο 88% του 
συνολικού οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. 

 Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (ΤΣΔΕΠΑ) γνωμοδότησε θετικά για τη χρήση των επί 
έλασσον δαπανών στην από 26-6-2017 11η Συνεδρία του. 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

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

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

[Προμηθέως (ΔΡ),  

Περγάμου, Βιζυηνού, τμήμα Λ. Καΐρη, τμήμα Προμηθέως, Κίου  (ΔΙΟΝ),  

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 (ΔΡ) 

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

3. Κατασκευή προσβάσεων πεζών σε διαβάσεις ρεμάτων στη Δ.Κ. Δροσιάς   

 [Μαραθωνομάχων, Δημοκρατίας, Αθηνάς] και  

 πλακοστρώσεις τμημάτων πεζοδρομίων   

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

4.  Διαμόρφωση διαδρομής περιπάτου στην οδό Ανθέων της Δ.Κ. Διονύσου. 

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

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 Ο παρών 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ εργασιών (2ος ΑΠΕ), συντάσσεται κατά την 
πορεία εκτέλεσης του έργου και μετά την έγκριση των 1ου έως και 6ου 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 Δροσιάς 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 Δημ. Κοινότητα η άδεια του ιδιοκτήτη και η 
διοχέτευση των ομβρίων στο ρέμα της οδού Νιόβης έχει κατασκευαστεί ήδη. Επίσης, η οδός Μ. 
Αλεξάνδρου έχει συμπεριληφθεί σε εργολαβία ασφαλτόστρωσης της Περιφέρειας. 

Με βάση τα προαναφερθέντα καθώς και αιτήματα δημοτών για συντηρήσεις οδοποιίας, οι 
ποσότητες των εργασιών που εξοικονομούνται διατέθηκαν για τη συντήρηση και επισκευή των ακόλουθων 
τμημάτων:   

1. Οδός Πεύκων (Αγ. Στέφ),  

2. Οδός Πόντου (Δροσιά),  

3. Προαύλιος χώρος γηπέδου ποδοσφαίρου (Αγ. Στέφ),  

4. Οδός Ν. Πλαστήρα (Διόνυσος),  

5. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στην οδό Μουσών (Διόνυσος),  

6. Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης σε γεφυράκια της Δ.Κ. Σταμάτας (Ειρήνης, Μακαρίου). 

Στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα χρησιμοποιείται μέρος του ποσού των απροβλέπτων και το 

ποσό των επί έλασσον δαπανών προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών όπως 

κατασκευάστηκαν ή θα κατασκευασθούν, οι οποίες προκύπτουν από απρόβλεπτες και επείγουσες εργασίες 

που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και να προμετρηθούν κατά την έννοια του τελευταίου εδαφίου της 

παρ. 2 το άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2372/96. .  

 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της σύμβασης είναι 27.739,71 ευρώ από το οποίο απορροφάται 

ποσό 27.710,46€  ενώ υπολείπεται  ποσό 29,25€. 

 Σύμφωνα με τον συνταχθέντα από την διευθύνουσα υπηρεσία 2ο 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 Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 

 

Για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΟΔΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ». 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Δροσιά, ...-...-2017 
 

 

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών,  

Υποδομών & Χωροταξίας 
 
 

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Συνημμένα 
1. Ο 2ος ΑΠΕ  του έργου  και η Αιτιολογική 

Έκθεση 
2. Η γνωμοδότηση ΤΣΔΕΠΑ 

 
Ε.Δ. 

1. Γενικό Αρχείο Δήμου 
2. Αρχείο Τ.Υ. 

3. Φακ. Έργου (Φ.Ε. 2) 



 

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


