
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1υ Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ∆.Κ. 
∆ΡΟΣΙΑΣ» 

 

Σχετ:  

(1) Η υπ’αριθµ. 8/2014 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
∆ιονύσου προϋπολογισµού 500.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

(2) Η υπ’αριθµ 125/14 Α∆Ε έγκρισης της µελέτης και των όρων του διαγωνισµού 

(3) Η υπ’αριθµ. 175/14 Α∆Ε έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισµού 

(4) Η υπ'αριθµ. 14691/14-6-2016 Σύµβαση. 

 

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

Με την µε αριθ. 125/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου 
καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους  
500.000,00 ΕΥΡΩ. 

 Η δηµοπρασία διενεργήθηκε την 29-4-2014. Το αποτέλεσµα της ∆ηµοπρασίας εγκρίθηκε µε 
την υπ’ αριθµ. 175/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 Με την υπ' αριθ. 20/2014 πράξη του το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι δεν κωλύεται η 
υπογραφή της σύµβασης. Μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία NEXUS CONSTRUCTIONS E.E. µε 
µέση τεκµαρτή έκπτωση  51,00% επί των τιµών του τιµολογίου.                

 Η εργολαβική σύµβαση υπογράφηκε την  14-06-2016. Η συµβατική προθεσµία περαιώσεως 
µε βάση την Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 12 της ∆ιακήρυξης του έργου είναι τριακόσιες εξήντα  (360) ηµέρες, 
ήτοι µέχρι την 14-06-2017. 

 Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Έως την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος 1ου ΑΠΕ έχει υπογραφεί η υπ'αριθµ. 1 πιστοποίηση του 
έργου συνολικού ποσού 13.020,24€ πλέον ΦΠΑ. 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 Αντικείµενο του έργου είναι η κατασκευή τµήµατος των εξωτερικών διακλαδώσεων της ∆.Κ. 
∆ροσιάς στο κατασκευασµένο δίκτυο ακαθάρτων. Σύµφωνα µε τη µελέτη προβλέπεται η κατασκευή 
300 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, σύµφωνα και 
µε το υπ'αριθµ. 214523/128682/5585/1881/9-9-2016 έγγραφο της Β' Εφορείας Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων.   

 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 (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 14.352,76 € και θα καλυφθεί µε απορρόφηση 14.352,76 € εκ του κονδυλίου 
των απρόβλεπτων. Το ποσό των απρόβλεπτων διαµορφώνεται στο ποσό των 11.482,21€. 

 Η δαπάνη των απολογιστικών της αρχαιολογίας εκτιµώµενου ποσού 36.000€ πλέον ΦΠΑ θα 
καλυφθεί εξ'ολοκλήρου από πιστώσεις του έργου χωρίς µείωση του φυσικού αντικειµένου. 

 ∆εν προκύπτουν επί έλασσον δαπάνες. 

 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 
43.496,47€ (µε ΦΠΑ) ήτοι διαµορφώνεται στο ποσό των 291.024,27 € (µε Φ.Π.Α 24%)  και 
οφείλεται µόνο στην αρχαιολογική επίβλεψη των εργασιών εκσκαφής.  

 

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

Για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
Υ∆ΑΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ». 

 

 

 

 

Ο Αντιδήµαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών, 

Χωροταξίας & Πολεοδοµίας 
 
 

ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
∆ρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Συνηµµένα 
Ο 1ος ΑΠΕ  του έργου µε την Αιτιολογική Έκθεση 
Το υπ'αριθµ.  214523/128682/5585/1881/9-9-
2016έγγραφο της Β' ΕΠΚΑ 
Ε.∆. 

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


