
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ∆. ∆ιονύσου». 

 
 

Λαµβάνοντας υπόψη: 
 

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

2. Την υπ’ αριθµ. 17/2012 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου µε θέµα: 
«Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ∆. ∆ιονύσου». 

3. Την υπ’ αριθµ. 87/2012 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 24/04/2012 διενεργήθηκε δηµόσιος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές 
στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης η εταιρεία Ν. ΧΟΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. µε µέση έκπτωση 12,04%. 

5. Την υπ’ αριθµ. 170/2012 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την 
οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου 
στην εταιρεία Ν. ΧΟΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

6. Την µε αρ. πρωτ. 23162/25-07-2012 εργολαβική σύµβαση συνολικής δαπάνης 
321.808,08 € πλέον Φ.Π.Α. 

7. Την υπ’ αριθµ. 66/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου µε την οποία 
εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών 
κτιρίων και αύλειων χώρων ∆. ∆ιονύσου» και η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης 
εργασιών του ανωτέρω έργου. 

8. Ότι ο παρών 2ος Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) συντάσσεται, για να συµπεριλάβει τις 
αυξοµειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από την τελική επιµέτρηση µετά την 
ολοκλήρωση του έργου, ότι δεν χρησιµοποιείται το ποσό των επί έλασσον δαπανών και 
όλες οι επιπλέον δαπάνες, καλύπτονται από τις εγκεκριµένες απρόβλεπτες δαπάνες. 
Με τον παρόντα ΑΠΕ η συνολική δαπάνη των εργασιών µε τη δαπάνη για ΓΕ & ΟΕ 
ανέρχεται στο ποσό των 315.694,96 € έναντι 313.294,50 € της εγκεκριµένης δαπάνης, 
αυξηµένη κατά 2.400,46 € ή ποσοστό 0,77%. 
Η συνολική δαπάνη του έργου µαζί µε την δαπάνη για ΦΠΑ διαµορφώνεται στο συνολικό 
ποσό των 388.419,86 € έναντι 395.823,95 € της εγκεκριµένης δαπάνης, µειωµένη κατά 
7.404,09 € ή ποσοστό 1,87% €. 
 
Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
 
Για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ∆. ∆ιονύσου» που η δαπάνη του είναι µειωµένη κατά 
7.404,09 € ή ποσοστό 1,87% € σε σχέση µε την εγκεκριµένη συµβατική δαπάνη. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ∆ροσιά,      23/09/2013 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Αρ. Πρωτ:  -  31840  - 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Ν.-Γ. Φαράχ 



ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
 

1. Ο 2ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και 
αύλειων χώρων ∆. ∆ιονύσου» 

 
 

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

       Ο Αντιδήµαρχος  
                   Τεχνικών Έργων & Υποδοµών 

 
 
      Νίκος Παππάς 
 

 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
∆ΡΟΣΙΑ,           /09/2013 


