
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ:  
Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου: «Επισκευή και 
συντήρηση µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 

 
Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» 
και συγκεκριµένα το άρθρο 56 αυτού. 

2. Την υπ’ αριθµ. 47/2013 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου µε θέµα: 
«Επισκευή και συντήρηση µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου» 
προϋπολογιζόµενης δαπάνης 100.000,00 € µε αναθεώρηση και ΦΠΑ.  

3. Ότι την 28/01/2014 διενεργήθηκε ανοικτός δηµόσιος διαγωνισµός µε σφραγισµένες 
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου, στον οποίο αναδείχθηκε 
µειοδότης ο Ε.∆.Ε. ∆ίελλας Κωνσταντίνος µε µέση έκπτωση 10,00%. 

4. Την υπ’ αριθµ. 55/2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την 
οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου 
στον Ε.∆.Ε. ∆ίελλα Κωνσταντίνο. 

5. Την µε αρ. πρωτ. 21950/02-07-2014 εργολαβική σύµβαση συνολικής δαπάνης 89.999,10 
€ µε το Φ.Π.Α.  
 
Επί του θέµατος σας γνωρίζουµε τα εξής: 
Την περίοδο αυτή εκτελείται το έργο: «Επισκευή και συντήρηση µονάδων ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου» σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 21950/02-07-2014 σύµβαση και την 
47/2013 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Στην εν λόγω µελέτη, εκτός των άλλων, περιλαµβάνονταν και εργασίες επισκευής και 
αντικατάστασης κεραµιδιών στη στέγη του βορειοανατολικού κτιρίου του Γυµνασίου – Λυκείου Αγ. 
Στεφάνου. 

Κατά την έναρξη των εργασιών στο κτίριο, διαπιστώθηκε ότι ήταν ρηγµατωµένα και 
θραυσµένα µεγάλος αριθµός κεραµιδιών διάσπαρτος σε όλη την επιφάνεια της στέγης, τα οποία 
ήταν στερεωµένα µε κονίαµα απευθείας πάνω σε υγροµονωτική µεµβράνη φθαρµένη και ως εκ’ 
τούτου µε αποµειωµένες τις ιδιότητές της. 

Από την ανωτέρω κατάσταση που αποκαλύφθηκε µε την αφαίρεση τµήµατος των 
κεραµιδιών της στέγης και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την εκπόνηση της 47/2013 
µελέτης, κρίθηκε απαραίτητο να ανακατασκευαστεί η υγροµόνωση µε προσθήκη θερµοµόνωσης 
σε όλη την επιφάνεια της στέγης, καθώς υπήρχε κίνδυνος µε την απλή αντικατάσταση των 
κεραµιδιών, όπου απαιτείτο, να µην εξασφαλιζόταν η στεγανότητα και η µη εισροή υδάτων στις 
υποκείµενες αίθουσες. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 56 του Ν.3669/2008: «Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεστούν 
επείγουσες πρόσθετες εργασίες µπορεί να εγκριθεί από την προϊστάµενη αρχή η εκτέλεση τους 
πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Για την έγκριση αυτή η διευθύνουσα 
υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, µε αιτιολόγηση του επείγοντος και 
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εκτίµηση της δαπάνης, µε βάση τις συµβατικές τιµές µονάδας ή ενδεικτικές τιµές για τυχόν νέες 
εργασίες». 

Ακολούθως, η Υπηρεσία µας συνέταξε τεχνική περιγραφή των εργασιών που θα 
απαιτηθούν για την ανακατασκευή της στέγης καθώς και εκτίµηση της συνολικής δαπάνης των 
ανωτέρω εργασιών µε βάση τις συµβατικές τιµές µονάδας κατά το άρθρο 56 του Ν.3669/2008, 
που ανέρχεται στο ποσό 17.229,89 € χωρίς ΦΠΑ ή 21.192,76 € µε ΦΠΑ 23%. 

 
Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
 
Για την έγκριση εκτέλεσης των επειγουσών πρόσθετων εργασιών ανακατασκευής της 

στέγης του βορειοανατολικού κτιρίου του Γυµνασίου – Λυκείου Αγ. Στεφάνου στα πλαίσια του 
έργου: «Επισκευή και συντήρηση µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου», 
συνολικής δαπάνης κατ’ εκτίµηση ποσού 21.192,76 € µε ΦΠΑ 23%. 

 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1.  Η τεχνική περιγραφή των εργασιών. 
2.  Η εκτίµηση δαπάνης των εργασιών. 
 
 

 
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 
∆ΡΟΣΙΑ,           /07/2014 


