
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή τοίχου 

αντιστήριξης τμήματος οδού Εργασίας στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου» 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

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

2. Την υπ’ αριθμ. 248/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου με την οποία 
εγκρίθηκε η μελέτη του έργου που αναφέρεται στο θέμα. 

3. Την υπ’ αριθμ. 97/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με 
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του εν λόγω έργου. 

4. Ότι την 31/05/2016 διενεργήθηκε ανοιχτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές 
στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία VALION A.T.E. με μέση 
έκπτωση 54,73% και οικονομικό αντικείμενο 55.208,15 € πλέον Φ.Π.Α.. 

5. Την υπ’ αριθμ. 194/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με 
την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του 
έργου στην εταιρεία VALION A.T.E. 

6. Την με αρ. πρωτ. 34305/08-12-2016 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 
55.208,15 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

7. Το αντικείμενο του έργου που είναι η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (βαρύτητας) από 
συρματοκιβώτια πληρωμένα με λίθους για να αντιμετωπιστεί η κατολίσθηση του 
πρανούς τμήματος της οδού Εργασίας που ταυτόχρονα οριοθετεί και την περιοχή της 
κοίτης του παράλληλα διερχόμενου ρέματος. 

8. 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. 

β). για να περιλάβει εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες στην πορεία εξέλιξης του 
έργου και δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά. Συγκεκριμένα, υπήρξε η ανάγκη σύνταξης 
νέας τιμής που αφορά συμπληρωματική εργασία μίας συμβατικής εργασίας του 
τιμολογίου που περιλαμβάνεται στη 2η ομάδα των Τεχνικών Έργων. Η εργασία 
αναφέρεται αναλυτικά στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και περιληπτικά περιγράφεται παρακάτω: 

i. Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων, εντός ύδατος. 

Στον παρόντα 1ο ΑΠΕ η χρήση των επί έλασσον δαπανών γίνεται μέσα στην ίδια 
κάθε φορά ομάδα και δεν γίνεται μεταφορά των επί έλασσον δαπανών της μιας 
ομάδας σε άλλη. 
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Πληροφορίες: Ν.-Γ. Φαράχ 



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 συμπεριλαμβάνοντας το ποσό της αναθεώρησης και 
το ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 54.642,15 €, μειωμένη κατά 13.815,96 € ή 
20,18 % σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 
 
Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
 
Για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή τοίχου 
αντιστήριξης τμήματος οδού Εργασίας στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου», η συνολική δαπάνη 
του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 54.642,15 €, μειωμένη κατά 13.815,96 € ή 
20,18% σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

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

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

       Ο Αντιδήμαρχος  
              Τεχνικών Υπηρεσιών, 
           Υποδομών & Χωροταξίας 

 
                Ράικος Δημήτρης 
           Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΔΡΟΣΙΑ,      /05/2017 


