
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

 
 
 
ΘΕΜΑ: α. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ»  
 β.  Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου 

 
Σχετ:  

(1) Η υπ’αριθµ 65/2012 ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης, διάθεσης της πίστωσης και κατάρτισης των 
όρων του διαγωνισµού 

(2) Η υπ’αριθµ. 209/2012 ΑΟΕ  έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισµού 
(3) Η υπ’ αριθµ. 218/2013 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014. 
(4) Η υπ’ αριθµ. 233/13 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Προϋπολογισµού έτους 2014  
(5) Η υπ’αριθµ. 31416/17-10-2012 σύµβαση του ∆ήµου ∆ιονύσου για την εκτέλεση του έργου 

του θέµατος ποσού 2.713.497,55 € µε το Φ.Π.Α. 
(6) Η υπ’αριθµ. 32362/8-10-2014 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσµίας εκτέλεσης 
(7) O 2ος Α.Π.Ε. του έργου θεωρηµένος βάσει της υπ'αριθµ. 8ης Γνωµοδότησης της 19ης 

Συνεδρίας της 23-12-2014 του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής 
(8) Το 1ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ 
(9) Η υπ'αριθµ. 134564/17-12-2014 ∆ιατύπωση Γνώµης για την Τροποποίηση σύµβασης από το 

ΕΠΠΕΡΑΑ και παράταση προθεσµίας εργασιών 
  
 

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

1. Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η από 2003 µελέτη από τη σύµπραξη γραφείων µελετών: 
«Υ∆ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ», ΛΑΖΑΡΟΣ Σ.ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ 7 ΣΙΑ Ε.Ε. – ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ Α.Ε. – 
ΜΕΤΕΡ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. η οποία θεωρήθηκε αρµοδίως.  

2. Με την υπ’ αριθ. Α.Π.169379/24-6-2011 απόφαση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Αττικής το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος  Ανάπτυξη και 
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. «Αττική 2007-2013» στα πλαίσια της πράξης  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ» 

3. Με την υπ΄ αριθµ. 106/2009 απόφαση του ∆.Σ. Άνοιξης εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η µελέτη: 
«Επικαιροποίηση µελέτης µε τίτλο: Αποχέτευση ακαθάρτων λυµάτων ∆ήµου Άνοιξης µήκους 
περίπου 13 χλµ.». 

4. Με την υπ΄ αριθµ. 49/2012 απόφαση του ∆.Σ. ∆ιονύσου εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η µελέτη 
«Εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της ∆.Κ. Άνοιξης». 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αγ. Στέφανος:   29 -12-014 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     Αρ. Πρωτ:  -   39998   - 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Νίκα ∆ήµητρα 



5. Με την µε αρ. πρωτ. 115607/25-01-2012 του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων του Υπ. 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προεγκρίθηκε η ∆ηµοπράτηση του Υποέργου 2: 
«Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης». 

6. Με την µε αρ. 65/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου εγκρίθηκε, 
η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 4.178.690,98€ για το υποέργο «Κατασκευή εσωτερικού 
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης», ορίσθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του εν΄ θέµατι 
υποέργου και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης. 

7. Το έργο δηµοπρατήθηκε στις  22-5-2012 µε προϋπολογισµό εργασιών (µε Φ.Π.Α.) 5.500.000€ 
Ευρώ. Η δαπάνη του Φ.Π.Α. ήταν 1.028.455,29 Ευρώ. Με την παρούσα εργολαβία κατασκευάζεται 
δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές του οικισµού της Άνοιξης καθώς και στην περιοχή 
Πρόοδο του οικισµού Φασίδερι (Τµήµα 1 – επιλέξιµη δαπάνη). Παράλληλα κατασκευάζονται οι 
εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ιδιοκτησιών µε το δίκτυο (Τµήµα 2 – Μη επιλέξιµη 
δαπάνη). 

8. Το πρακτικό της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την µε αρ. 209/12 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.  µε µέσο τεκµαρτό ποσοστό 
έκπτωσης 50,55% για το Τµήµα 1 και 51,00% για το Τµήµα 2.  

9. Η εργολαβική σύµβαση για ποσό 2.206.095,57 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) υπογράφτηκε στη 
17.10.2012. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ήταν είκοσι τέσσερις (24) µήνες και 
εποµένως η λήξη του έργου είναι την 17.10.2014. 

10. Με το υπ’αριθµ. 31962/23-10-2012 έγγραφό µας επιβλέπουσες του έργου ορίστηκαν οι κ.κ. 
Κουρουπάκη Αγγελική και Νίκα ∆ήµητρα, Υπάλληλοι της Τ.Υ. του ∆ήµου. Ο ανάδοχος υπέβαλε 
προς έγκριση το χρονοδιάγραµµα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε µε το 32079/32080/14-11-2012 
έγγραφο. 

11. Με την υπ’αριθµ. 32362/8-10-2014 αίτησή του η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε την παράταση της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) µήνες, ήτοι έως τις 16-2-2015, για τους λόγους 
που αναφέρει στην αίτησή του. 

12. Η ∆/σα Υπηρεσία απέστειλε την αίτηση του αναδόχου για έγκριση στο ΕΠΠΕΡΑΑ, ζητώντας 
παράταση της συµβατικής προθεσµίας κατά έξι (6) µήνες, ήτοι έως την 16-4-2015, κρίνοντας ότι 
είναι απαραίτητη λόγω της πληθώρας των αρχαιολογικών ευρηµάτων στην εναποµείνασα περιοχή 
του έργου (Αθηνών-Χαλκίδος, Ιερέως Παύλου, Μεγ. Αλεξάνδρου, Ιπποκράτους) µαζί µε τις 
ιδιωτικές συνδέσεις που αντιστοιχούν.  

13. Με το (9) σχετικό το ΕΠΠΕΡΑΑ απέστειλε τη θετική γνωµοδότησή του για την έγκριση του 
2ου ΑΠΕ και για την παράταση προθεσµίας του έργου κατά 4 µήνες, ήτοι έως τις 16-2-2015. 

14. Το Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων θεώρησε τον 2ο ΑΠΕ βάσει της υπ'αριθµ. 8ης Γνωµοδότησης 
της 19ης Συνεδρίας της 23-12-2014. 

 

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε: 

1. Με σκοπό να συµπεριλάβει τις αυξοµειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα 
επιµετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαµορφώθηκαν µετά την ολοκλήρωση µέρους του 
έργου, από προµετρήσεις για το υπολειπόµενο τµήµα αυτού και  τον καθορισµό νέων τιµών 
µονάδος για τις νέες απαιτούµενες εργασίες για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του 
έργου. 



2. Με σκοπό να συµπεριλάβει την απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών που περιλαµβάνονται 
στην αρχική σύµβαση, τα οποία καλύπτουν δαπάνες εργασιών που προέκυψαν κατά την 
διάρκεια της εκτέλεσης του έργου από προφανείς παραλείψεις της µελέτης και από απαιτήσεις 
της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του 
έργου.  

3. ∆εν ξεπερνάει την εγκεκριµένη συµβατική δαπάνη κατασκευής του έργου αφού κλείνει µε 
µείωση σε σχέση µε την αρχική σύµβαση. 

4. Καλύπτει τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/08. 

 

Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών στον παρόντα Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 2.201.405,87€ 
µε την αναθεώρηση και τα απολογιστικά και παρουσιάζει µείωση σε σχέση µε την αρχική 
σύµβαση.   

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

 
1. Για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΑΝΟΙΞΗΣ» 

2. Για την παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) µήνες, ήτοι έως την 
16-2-2015, λόγω της πληθώρας των αρχαιολογικών ευρηµάτων στην εναποµείνασα περιοχή 
του έργου (Αθηνών-Χαλκίδος, Ιερέως Παύλου, Μεγ. Αλεξάνδρου, Ιπποκράτους) µαζί µε τις 
ιδιωτικές συνδέσεις που αντιστοιχούν. 

 
 

 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
Τα (6) έως (9) σχετικά 

  

Ο Αντιδήµαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών, 
Χωροταξίας & Πολεοδοµίας 

 
 

ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
∆ρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


