
 
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού)  του έργου «ανακατασκευή γεφυριού 
οδού Νιόβης ∆.Κ. Άνοιξης  » . 

 
 

 
Λαµβάνοντας υπόψη: 
 

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

2. Την υπ΄αριθ. 24/2013 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου ∆ιονύσου 

3. Την υπ’ αριθµ. 257/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου , µε την 
οποία ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισµού,  και οι όροι διακήρυξης για το εν λόγω έργο  

4. Το σχετικό µε τη δηµοπρασία πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού του έργου, όπου 
αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης ο Ιωάννης Μουργκάσης  µε µέση έκπτωση 43,40%. 

5. Την υπ’ αριθµ. 264/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου  µε την 
οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου 
στον εργολάβο Ιωάννη Μουργκάση.. 

6. Την από 14-10-2013 εργολαβική σύµβαση ποσού 33.362,79ευρώ και µε ΦΠΑ 23% 
7.673,44 ευρώ, συνολική δαπάνη 41.036,23 ευρώ. 

7. Την  αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον  1ο ΑΠΕ . 
 

8. Ο παρών 1ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός) συντάχθηκε µετά την ολοκλήρωση του έργου για να 
τακτοποιήσει  αυξοµειώσεις ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν µετά την 
τελική επιµέτρησή.   Στον παρόντα 1ο ΑΠΕ η συνολική δαπάνη των εργασιών µε τη 
δαπάνη για ΓΕ & ΟΕ 26.146,77 € και την πρόβλεψη αναθεώρησης 697,73 ευρώ, 
ανέρχεται στο ποσό των 26.844,50ευρώ. Αν συνυπολογισθεί και το ΦΠΑ 23% η τελική 
αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 33.018,73 ευρώ, δηλαδή µειωµένος από τη 
συµβατική δαπάνη κατά 8.017,50 ευρώ. . 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 33.018,73 ευρώ  µειωµένη σε σχέση µε την 
αρχική συµβατική δαπάνη  κατά 8.017,70 ευρώ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ∆ροσιά,   04 /08/2014 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Αρ. Πρωτ: 25818                
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Σπυροπούλου Μ. 



Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
 
 
 
1. Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου « ανακατασκευή γεφυριού 

οδού Νιόβης ∆.Κ. Άνοιξης » ποσού 33.018,73 ευρώ,  ο οποίος είναι µειωµένος από τη 
συµβατική δαπάνη κατά 8.017,50 ευρώ. 

      
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Ο 1ος ΑΠΕ του έργου. 
1 
Ε.∆. 
1. Γεν. Αρχείο 
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ. 
3. Φ. Εισηγήσεων ∆.Σ. 
4. Φ. Σχετ. Έργου  

       Ο Αντιδήµαρχος  
             Τεχνικών έργων και υποδοµών 

 
 
 
            Νικόλαος Παππάς 
 
 
 
 
 
 
 
 


