
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 

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

καταθλιπτικού αγωγού ∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης». 
Β. Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου.  
 

 
Λαµβάνοντας υπόψη: 
 

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

2. Την υπ’ αριθµ. 7/2011 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου µε θέµα: 
«Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού 
Αναγέννησης». 

3. Την υπ’ αριθµ. 146/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. ∆ιονύσου 
σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου. 

4. Ότι την 27/09/2011 διενεργήθηκε δηµόσιος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές 
στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε µέση 
έκπτωση 59,02%. 

5. Την υπ’ αριθµ. 202/2011 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την 
οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου 
στην εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

6. Την µε αρ. πρωτ. 23531/26-07-2012 εργολαβική σύµβαση συνολικής δαπάνης 
239.557,67 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, µε συµβατική προθεσµία ολοκλήρωσης εργασιών 
διακόσιες εβδοµήντα (270) ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 22/04/2013. 

7. Ότι ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάσσεται: 
α). γιατί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών του έργου προέκυψε ανάγκη 
αύξησης ποσοτήτων διαφόρων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και 
ολοκληρωµένη µορφή του έργου. 
β). για να συµπεριλάβει τις νέες τιµές, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο 1ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Με τον παρόντα ΑΠΕ η συνολική δαπάνη των εργασιών µε τη δαπάνη για ΓΕ & ΟΕ 
ανέρχεται στο ποσό των 237.247,43 € έναντι 207.776,45 € που προβλεπόταν στην 
σύµβαση, αυξηµένη κατά 29.470,98 € ή ποσοστό 14,18%. 
Η συνολική δαπάνη του έργου µαζί µε την δαπάνη για ΦΠΑ διαµορφώνεται στο συνολικό 
ποσό των 294.655,93 € και είναι σε ισοζύγιο µε το ποσό της σύµβασης, χωρίς χρήση επί 
έλασσον δαπανών. 

8. Την από 12/04/2013 (αρ. πρωτ. 11724/17-04-2013) αίτηση του αναδόχου για παράταση 
προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά εξήντα πέντε (65) ηµέρες, για τους 
λόγους που αναφέρονται σε αυτή. 

9. Το γεγονός ότι κατά τη χειµερινή περίοδο υπήρχαν διαστήµατα µε έντονα καιρικά 
φαινόµενα (ισχυρές βροχοπτώσεις), όπου δεν ήταν δυνατόν να γίνουν εργασίες, όπως 
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προκύπτει από το µε αρ. πρωτ. 1736/05/04/2013 µε ηµεροµηνία 10/04/2013 
πιστοποιητικό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 

10. Το γεγονός ότι τµήµα του έργου εκτελείται στα ∆ιοικητικά Όρια του ∆ήµου Κηφισιάς και ως 
εκ τούτου θα έπρεπε να δοθεί άδεια εκσκαφής από τον ανωτέρω ∆ήµο. Για το λόγο αυτό ο 
∆ήµος ∆ιονύσου υπέβαλε την µε αρ. πρωτ. 2260/24-01-2013 αίτηση για άδεια κατάληψης 
– εκσκαφής τµήµατος της οδού Θέτιδος της ∆.Ε. Εκάλης για την εκτέλεση του έργου: 
«Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού 
Αναγέννησης». Ο ∆ήµος Κηφισιάς εξέδωσε την µε αρ. πρωτ. 4336/29-03-2013 (αρ. πρωτ. 
∆ήµου ∆ιονύσου 10044/02-04-2013) Άδεια Εκσκαφής και Εργασιών σε ∆ηµοτικό ∆ρόµο, 
µε όρους που απαιτούν την εξασφάλιση πρόσθετων κονδυλίων που δεν µπορούν να 
καλυφθούν από τη σύµβαση του έργου. Ως εκ τούτου ο ∆ήµος ∆ιονύσου υπέβαλε προς το 
∆ήµο Κηφισιάς το µε αρ. πρωτ. 14378/15-05-2013 έγγραφο, µε το οποίο αιτείται την 
έκδοση νέας άδειας εκσκαφής µε όρους που περιλαµβάνονται στη σύµβαση. 
 
Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
 
Α. Για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αντικατάσταση 

καταθλιπτικού αγωγού ∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης» που είναι 
σε ισοζύγιο µε το ποσό της σύµβασης, χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών. 

Β. Για την έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση 
καταθλιπτικού αγωγού ∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης» κατά 
εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού 
∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης». 

2. Η από 12/04/2013 αίτηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου από τον 
ανάδοχο. 

3. Το µε αρ. πρωτ. 1736/05/04/2013 µε ηµεροµηνία 10/04/2013 πιστοποιητικό της Εθνικής 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 

4. Το µε αρ. πρωτ. 2260/24-01-2013 έγγραφο του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
5. Η µε αρ. πρωτ. 4336/29-03-2013 άδεια εκσκαφής του ∆ήµου Κηφισιάς 
6. Το µε αρ. πρωτ. 14378/15-05-2013 έγγραφο του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
 

Ε.∆. 
1. Γεν. Αρχείο       Ο Αντιδήµαρχος 
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ.      Τεχνικών Έργων & Υποδοµών 
3. Φ. Εισηγήσεων ∆.Σ. 
4. Φ. Σχετ. Έργου  

       Νίκος Παππάς 
  
 
 
   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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