
 
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτόστρωση της οδού ∆αβάκη εντός 
του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου τµήµα της οδού Μαραθώνος και Ανωνύµου οδού 
από τη συµβολή οδού Παπάγου µέχρι την οδό Μ. Αλεξάνδρου » της ∆.Κ. Σταµάτας. 

 
 

 
Λαµβάνοντας υπόψη: 
 

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

2. Την υπ’ αριθµ. 132/2010 Απόφαση Κ.Σ. Σταµάτας, µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και οι 
όροι διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: «ασφαλτόστρωση της οδού ∆αβάκη εντός 
του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου τµήµα της οδού Μαραθώνος και Ανωνύµου οδού 
από τη συµβολή οδού Παπάγου µέχρι την οδό Μ. Αλεξάνδρου » 

3. Ότι την 07/09/2010 διενεργήθηκε δηµόσιος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές 
στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης η εταιρεία Ι.∆. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. µε µέση έκπτωση 32,00%. 

4. Την υπ’ αριθµ. 166/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συµβουλίου Σταµάτας µε την οποία 
εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην 
εταιρεία Ι.∆.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.. 

5. Την από 10-12-2010 εργολαβική σύµβαση συνολικής δαπάνης 312.988,73 € µε το Φ.Π.Α. 

6. Την υπ’ αριθµ. 18/2012 απόφαση του ∆.Σ. ∆ιονύσου µε την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ  
του έργου «ασφαλτόστρωση της οδού ∆αβάκη εντός του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού 
σχεδίου τµήµα της οδού Μαραθώνος και Ανωνύµου οδού από τη συµβολή οδού Παπάγου 
µέχρι την οδό Μ. Αλεξάνδρου». 

7. Την από 28/09/2012 αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας µηχανικού του έργου που 
συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. 

8. Τη θετική γνωµοδότηση του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου ως προς τη 
χρήση των επί έλασσον δαπανών. 

 
9. Ότι στον παρόντα 2ο ΑΠΕ η συνολική δαπάνη των εργασιών µε τη δαπάνη για ΓΕ & ΟΕ   

242.004,30 € των απολογιστικών ασφάλτου 15.110,91€ και την πρόβλεψη αναθεώρησης 
13.929,72 ευρώ, ανέρχεται στο ποσό των 271.044,93ευρώ δηλαδή υπέρβαση της 
συµβατικής δαπάνης κατά 16.582,93 ευρώ ή ποσοστό 6,5%. Αν συνυπολογισθεί και το 
ΦΠΑ 23% η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 333.385,26 ευρώ, δηλαδή 
υπέρβαση της συµβατικής δαπάνης κατά 20.396,53 ευρώ ή ποσοστό 6,5%.      
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ∆ροσιά,    05/12/2012 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Αρ. Πρωτ:  36092                 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Σπυροπούλου Μ. 



Η υπέρβαση στην εγκεκριµένη δαπάνη οφείλεται στην αύξηση των κεφαλαίων  
αναθεώρησης  (α΄τρίµηνο του 2012) και των απολογιστικών ασφάλτου.   
 
 
Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
 
Για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ασφαλτόστρωση της οδού ∆αβάκη εντός του 

εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου τµήµα της οδού Μαραθώνος και Ανωνύµου οδού από τη 
συµβολή οδού Παπάγου µέχρι την οδό Μ. Αλεξάνδρου» της ∆.Κ. Σταµάτας, που είναι 
αυξηµένος κατά 20.396,53 ευρώ από την αρχική σύµβαση λόγω της αύξησης των κεφαλαίων 
αναθεώρησης και των απολογιστικών ασφάλτου.  

          
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Ο 2ος ΑΠΕ του έργου. 
2. Η θετική γνωµοδότηση του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του 

έργου για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών. 
 

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

       Ο Αντιδήµαρχος  
         Τεχνικής Υπηρεσίας – Ποιότητας Ζωής 

 
 
 
      Νίκος Παππάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


