
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση 1
ου

 Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017» 

  

 

Σχετ:  

(1) Η υπ’αριθμ. 7/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου προϋπολογισμού 

500.000,00€ με Φ.Π.Α. 

(2) Η υπ’αριθμ 80/17 ΑΟΕ έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 

(3) Η υπ’αριθμ. 149/17 ΑΟΕ ορισμού της επιτροπής του διαγωνισμού και έγκρισης των όρων της 

διακήρυξης 

(4) Η υπ'αριθμ. 3444/26-1-2018 Σύμβαση. 

 

 

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

 

Με την με αριθ. 80/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 500.000,00€ στον Κ.Α. 25.7312.0063 ο.ε. 2017 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Με την με αριθ. 149/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου ορίστηκε η 
επιτροπή του Διαγωνισμού και καταρτίσθηκαν οι όροι της δημοπρασίας. 

 Η δημοπρασία διενεργήθηκε την 11-7-2017.  

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 213/2017 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Διονύσου. Μειοδότης αναδείχτηκε ο Κωνσταντίνος Ξυδερής με μέση τεκμαρτή 
έκπτωση  70,18% επί των τιμών του τιμολογίου.  

 Με την υπ' αριθ. 23/2017 πράξη του το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της 
σύμβασης. 

       

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Δροσιά:   27 - 6 -2018 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ      Αρ. Πρωτ: 22155 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα 

 



 

 Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την  26-1-2018. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με 
βάση την Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 12 της Διακήρυξης του έργου είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 
ημέρες, ήτοι μέχρι την 26-1-2019. 

 Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος 1ου ΑΠΕ έχει υπογραφεί η υπ'αριθμ. 1 
πιστοποίηση του έργου ποσού 12.256,85€ πλέον ΦΠΑ, που αντιστοιχεί στο 99,6% του οικονομικού 
αντικειμένου του έργου. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή τμήματος των εξωτερικών διακλαδώσεων της Δ.Κ. 
Δροσιάς στο κατασκευασμένο δίκτυο ακαθάρτων. Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπεται η κατασκευή 
310 εξ. διακλαδώσεων. 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 Ο παρών 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ εργασιών (1ος ΑΠΕ), συντάσσεται κατά 
την πορεία εκτέλεσης του έργου και μετά την έγκριση του 1ου ΠΠΑΕ και την ακριβέστερη 
προμέτρηση των εργασιών που υπολείπονται, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου. Επίσης, συντάχθηκε 
για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αρχαιολογικής επίβλεψης των εργασιών εκσκαφής.  

 Οι δαπάνες των επί πλέον εργασιών καλύπτονται από τη δαπάνη των απροβλέπτων της 
μελέτης του έργου. Οι δαπάνες των απολογιστικών εργασιών της αρχαιολογίας θα καλυφθούν από 
πιστώσεις 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 (ΚΔΕ), εφόσον η 
δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση. 

 Με  τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε., δεν προκύπτουν επί έλασσον δαπάνες. Το ποσό των 
απρόβλεπτων παραμένει 15.376,28. 

 Η δαπάνη των απολογιστικών της αρχαιολογίας εκτιμώμενου ποσού 43.000€ πλέον ΦΠΑ θα 
καλυφθεί εξ'ολοκλήρου από πιστώσεις του έργου χωρίς τη μείωση του φυσικού αντικειμένου. 

 Σύμφωνα με τον συνταχθέντα από την διευθύνουσα υπηρεσία 1ο Α.Π.Ε. η διαμορφούμενη 
συμβατική δαπάνη του έργου παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική δαπάνη του έργου κατά 

45.569,23€ (με ΦΠΑ) ήτοι διαμορφώνεται στο ποσό των 199.831,96 € (με Φ.Π.Α 24%)  και 
οφείλεται μόνο στην αρχαιολογική επίβλεψη των εργασιών εκσκαφής.  

 

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

Για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017». 

 

 

 

 

 

 

 
 

Συνημμένα 
Ο 1ος ΑΠΕ  του έργου με την Αιτιολογική Έκθεση 
 
 

Ε.Δ. 
1. Γενικό Αρχείο Δήμου 
2. Αρχείο Τ.Υ. 
3. Φακ. Έργου (Φ.Ε. 2) 

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών,  

Υποδομών & Χωροταξίας 
 
 

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 


