ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..9η/2019..
της ..9/4/2019..

..Αριθ. Απόφασης:211/2019..
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου Α.Π.Ε.Τακτοποιητικού) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 9ης/9-4-2019 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Σήμερα την ..9η Απριλίου 2019.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την
υπ’ αριθ. ..15143/5-4-2019.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..22.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πρόεδρος.
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
4. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
5. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
6. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
7. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
8. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
9. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
10. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).
11. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
12. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
13. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
14. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
15. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
16. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
2. ΧΡΟΝΟΠΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
3. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ
ΑΓΓΕΛΑ.
4. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
5. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
6. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
7. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
8. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
9. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
10. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
11. ΦΩΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
12. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
13. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
14. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
15. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ
16. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

17. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ).
18. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
19. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη
σημερινή Συνεδρίαση.
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ.
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ .
Απουσίες:
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Κοκμοτός Βασίλειος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα(δικαιολογημένη απουσία),
Λυρούδιας Ευάγγελος, Καλαφατέλης Ιωάννης, Κοντάκης Κυριάκος, Κριεμάδης Στέφανος,
Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Φωτέλης Λουκάς, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Μπιτάκος Παναγιώτης,
Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη, Μαγγίνα Στέλλα –Σοφία, Ρηγοπούλου Βασιλική
(δικαιολογημένη απουσία) και Υφαντής Ηλίας απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της
συνεδρίασης.
Προσελεύσεις:
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Κοντάκης Κυριάκος και Γκιζελή Αικατερίνη προσήλθαν κατά τη διάρκεια του
Ε.Η.Δ. θέματος.
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Χρονόπουλος Πέτρος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος και Παντελόγλου Τεύκρος
προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 33ου θέματος.
 Ο Δ.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος.
Αποχωρήσεις:
 Οι Δ. Σ. κ.κ. Φωτάκης Ιωάννης και Γιαννουλάτος Σπυρίδων αποχώρησαν κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 5ου θέματος της Η.Δ..
 Ο Δ.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου θέματος της
Η.Δ.
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Στάικος Θεόδωρος, Στασινοπούλου Αναστασία και Παντελόγλου Τεύκρος
αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος της Η.Δ.
 Ο Δ. Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 29ου θέματος
της Η.Δ.
 Ο Δ. Σ. κ. Τσαγκαράκης Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 37ου
θέματος της Η.Δ.
 Ο Δ. Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 33ου θέματος της
Η.Δ.
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς ήταν απών.
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ.Παππά Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
 Τα θέματα με α/α 38 και 39 αποσύρθηκαν από την Η.Δ.
 Το θέμα με α/α 33 προτάχθηκε να συζητηθεί πρώτο.
..Αριθ. Απόφασης:211/2019..
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 ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση

3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου Α.Π.Ε.Τακτοποιητικού) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..32ου.. της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο
στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Υποδομών & Χωροταξίας κ. Ράικο Δημήτριο να
προβεί στην εισήγηση του θέματος.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Ράικος Δημήτριος είπε τα εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ’ αριθμ. 239/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την
οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
3. Το ότι την 30η/09/2015 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές
στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Εργολήπτης Δημοσίων Έργων
Λεραντζής Κων/νος, με μέση έκπτωση 61,68%.%.
4. Την υπ’ αριθμ. 328/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, με την
οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον
Εργολήπτη Δημοσίων Έργων Λεραντζή Κων/νο.
5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 26308/26-09-2016 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 69.161,48€
πλέον Φ.Π.Α. 24%.
6. Το αντικείμενο του έργου που περιλαμβάνει τις εργασίες ανακαίνισης (επιστρώσεις
πλακιδίων, νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και χρωματισμοί) των χώρων των
αποδυτηρίων, καθώς και την βελτίωση της περίφραξης των αγωνιστικών χώρων στα
ποδοσφαιρικά γήπεδα των Δημοτικών Ενοτήτων Άνοιξης, Δροσιάς, Διονύσου, Κρυονερίου,
Σταμάτας και Αγ. Στεφάνου.
7. Την υπ’ αριθμ. 32784/24-11-2016 απόφαση της Δ/ντριας της Τ.Υ. με την οποία ορίστηκαν
επιβλέποντες του έργου: ο κος Παπαδόπουλος Αποστόλης, Μηχανολόγος Μηχανικός ως
επιβλέποντας των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και η κα Βουτσινά Στυλιανή,
Αρχιτέκτων Μηχανικός ως επιβλέπουσα των οικοδομικών εργασιών. Ο ανάδοχος υπέβαλε
προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 28139/01-11-2016
έγγραφο.
8. Την υπ’αριθμ. 7046/13-03-2017 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζήτησε την 1η παράταση
της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) μήνες, ήτοι έως τις 26-06-2017,
λόγω του ότι: • οι καιρικές συνθήκες κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 2016- Φεβρουαρίου 2017
ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς και λόγω του ότι • απαιτείται η έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και του 1ου
ΑΠΕ του έργου.
9. Την υπ’ αριθμ. 107/2017 απόφαση Δημ. Συμβ. με την οποία εγκρίθηκε α) ο 1ος ΑΠΕ και το
1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και β) η 1η παράταση του έργου κατά 90 ημέρες ήτοι μέχρι την
26/06/2017.
10. Την υπ’ αριθμ. 18541/20-06-2017 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζήτησε εκ νέου
παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) μήνες, ήτοι έως τις 2609-2017, λόγω εκτέλεσης ποδοσφαιρικών αγώνων πρωταθλημάτων της ΕΠΣΑΝΑ.
11. Την υπ’ αριθμ. 223/2017 απόφαση Δημ. Συμβ. με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση του
έργου κατά 90 ημέρες ήτοι μέχρι την 26/09/2017.
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12. Την υπ’ αριθμ. 29902/26-09-2017 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζήτησε εκ νέου 3η
παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 90 ημέρες, ήτοι έως τις 26/12/2017,
προκειμένου να εγκριθεί 2ο ΠΚΤΜΝΕ και ο 2ος ΑΠΕ.
13. Την υπ’ αριθμ. 267/2017 απόφαση Δημ. Συμβ. με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση του
έργου κατά 90 ημέρες ήτοι μέχρι την 26/12/2017.
14. Την υπ’ αριθμ. 42862/22-12-2017 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζήτησε εκ νέου 4η
παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 90 ημέρες, ήτοι έως τις 26/03/2018,
λόγω του ότι κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψαν εργασίες που δεν είχαν
προϋπολογισθεί ούτε ως ποσότητες συμβατικών εργασιών αλλά και ως νέες εργασίες έτσι
απαιτείται η έγκριση του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και του 2ου ΑΠΕ.
15. Την υπ’ αριθμ. 44/2018 απόφαση Δημ. Συμβ. με την οποία εγκρίθηκε η 4η παράταση του
έργου κατά 60 ημέρες ήτοι μέχρι την 26/02/2018.
16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3073/23-01-2018 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβάλλει
συνοπτικό πίνακα εργασιών και αναλυτική επιμέτρηση για το έργο, προκειμένου να
συνταχθεί ο 2ος ΑΠΕ.
17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7249/26-02-2018 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζήτησε 5η
παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 32 ημέρες, ήτοι έως τις 30/03/2018, λόγω
των δυσκολιών που προκύπτουν από το ωράριο λειτουργίας των αποδυτηρίων.
18. Την υπ’ αριθμ. 92/2018 απόφαση Δημ. Συμβ. με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και το 2ο
ΠΚΤΜΝΕ και η 5η παράταση του έργου κατά 32 ημέρες ήτοι μέχρι την 30/03/2018 χωρίς
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του
Ν.3669/08.
19. Το από 03/04/2018 έγγραφο της Προϊσταμένης Δ/νσης με το οποίο βεβαιώνεται η περαίωση
των εργασιών του έργου.
20. Το υπ’ αρ. πρωτ. 26236/03-08-2018 έγγραφο με το οποίο υποβάλλεται από τον ανάδοχο η
Τελική Επιμέτρηση του έργου.
21. Η υπ’ αρ. πρωτ. 11736/07-03-2019 εισήγηση της Τ.Υ. προς Σ.Δ.Ε.Π.Α. για την έγκριση
διαχείρισης των «επί έλασσον δαπανών» (παρ. 4γ. του αρ. 57 του Ν.3669/08), που
περιλαμβάνονται στον 3ο ΑΠΕ –Τακτοποιητικό του έργου.
22. Την υπ’ αρ. 9 πράξη, της 5ης συνεδρίασης του ΤΣΔΕΠΑ της 21.03.2019 με την οποία το
ΤΣΔΕΠΑ εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του για τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών
στον 3ο ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου
Διονύσου», αναδόχου ΛΕΡΑΝΤΖΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ (Δ. Διονύσου).

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι Τακτοποιητικός και συντάχθηκε για τους
εξής λόγους:
Για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές
επιμετρήθηκαν στο τμήμα του έργου που έχει κατασκευαστεί και που κρίθηκαν απαραίτητες για την
άρτια ολοκληρωμένη μορφή του. Στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα χρησιμοποιείται το ποσό
των επί έλασσον δαπανών προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών
εργασιών, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής και οι οποίες δεν ήταν
δυνατόν να προβλεφθούν και να προμετρηθούν κατά την έννοια του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2
του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 57 του Ν.
3669/2008.
Τα οικονομικά στοιχεία φαίνονται παρακάτω:
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

59.589,66 €
8.938,45 €
68.528,11 €
633,37 €
69.161,48 €
16.598,75 €
85.760,23 €

Δαπάνη Συμβατικών Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε.
Απρόβλεπτες δαπάνες
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (χωρίς πρόβλεψη αναθεώρησης)
Πρόβλεψη αναθεώρησης
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη
Φ.Π.Α (24%)
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α 24%)

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ΟΥ ΑΠΕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

68.086,09 €
442,01 €
68.528,10 €
633,37 €
69.161,47 €
16.598,75 €
85.760,23 €

Δαπάνη Συμβατικών Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε.
Απρόβλεπτες δαπάνες
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (χωρίς πρόβλεψη αναθεώρησης)
Πρόβλεψη αναθεώρησης
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη
Φ.Π.Α (24%)
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α 24%)

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ΟΥ ΑΠΕ
1. Δαπάνη Συμβατικών Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε.
Απρόβλεπτες δαπάνες
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (χωρίς πρόβλεψη αναθεώρησης)
Πρόβλεψη αναθεώρησης
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη
Φ.Π.Α (24%)
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α 24%)

68.439,88 €
88,22 €
68.528,10 €
633,37 €
69.161,47 €
16.598,75 €
85.760,22 €

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3ΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ
1. Δαπάνη Συμβατικών Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε.
8. Απρόβλεπτες δαπάνες
9. Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (χωρίς πρόβλεψη αναθεώρησης)
10. Πρόβλεψη αναθεώρησης
11. Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη
12. Φ.Π.Α (24%)
13. Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α 24%)

68.512,27 €
0,00 €
68.512,27 €
633,37 €
69.145,64 €
16.594,95 €
85.740,59 €

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου ΑΠΕ
Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα,
η δαπάνη των εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 68.512,27 €
η δαπάνη για αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 633,37 €
η δαπάνη για ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 16.594,95 €
Το τελικό ποσό του 3ου ΑΠΕ χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 85.740,59 € και είναι
μειωμένο κατά 19,64 € ή 0,22 % σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3ου ΤΑΚΤ. ΑΠΕ
Ομάδες εργασιών

Αρχική

Προτεινόμενες

Επί πλέον

Επί έλατον
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Ομάδα Καθαιρέσεις
Ομάδα Τεχνικά έργα
Ομάδα Η/Μ εγκ/σεις - Δίκτυα
Ηλεκτρικά/Υδραυλικά/Αποχέτευση
Ομάδα Νέων Εργ. Καθαιρέσεων
Ομάδα Νέων Εργ Τεχνικά έργα
Ομάδα Νέων Εργ Η/Μ εγκ/σεις
Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε & Ο.Ε.
Απρόβλεπτα
Αναθεώρηση
ΦΠΑ (24%)
Συνολική Δαπάνη

σύμβαση
με τον 3ο ΑΠΕ
3.934,63 €
3.136,15 €
29.558,59 €
34.557,00 €
17.006,49 €
15.643,10 €

59.589,66 €
8.938,45 €
633,37 €
16.598,75 €
85.760,23
€

176,17 €
4.058,79 €
490,04 €
68.512,27 €
0,00 €
633,37 €
16.594,95 €
85.740,59 €

1.156,01 €
7.756,39 €
4.740,39 €
176,17 €
4.058,79 €
490,04 €
11.473,61
€

1.954,49 €
2.757,99 €
6.103,78 €

2.551,01€
8.938,45 €

Συνοψίζοντας:
1. Η δαπάνη των εργασιών Καθαιρέσεων χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. ανέρχεται σε 3.136.15 €.
Η επί έλασσον δαπάνη των 798,48 € κατανέμεται ως εξής:
α. Μεταφέρεται σε άλλες ομάδες ποσό μέχρι το 20% της συμβατικής δαπάνης της ομάδας:
(20% Χ 3.934,63 € = 786,93 €)
Από αυτό το ποσό των 786,93 € μεταφέρεται για να καλύψει μέρος της επί πλέον δαπάνης της
ομάδας των Τεχνικών έργων.
β. Το υπόλοιπο ποσό της επί έλασσον δαπάνης της ομάδας Καθαιρέσεις (798.48 € - 786.93 €
= 11,55 € και μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε. 13,63 € δεν χρησιμοποιείται και μειώνει τη δαπάνη του 3ου
ΑΠΕ.
2. Η δαπάνη της ομάδας Τεχνικών Έργων χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. 34.557,00 €. Η επί πλέον
δαπάνη των 7.756,39 € καλύπτεται από την επί έλασσον δαπάνη των 2.757,99 € (μεταφορά
εντός της ομάδας) και η υπόλοιπη επί πλέον δαπάνη των 4.998,40 € καλύπτεται ως εξής:
α. κατά ποσό μέχρι το 20% της συμβατικής δαπάνης της ομάδας των εργασιών Καθαιρέσεων
(20% Χ 3.934,63 € = 786,93 €) από της επί έλασσον δαπάνης που επιτρέπεται να μεταφερθεί
από την ομάδα Καθαιρέσεις.
β. κατά 1.363,39 € ποσό μικρότερο του 20% της συμβατικής δαπάνης της ομάδας των
εργασιών Η/Μ εγκ/σεις - Δίκτυα Ηλεκτρικά/Υδραυλικά/Αποχέτευση (20% Χ 17.006,49 € =
3.401,29 €) από της επί έλασσον δαπάνης που επιτρέπεται να μεταφερθεί από την ομάδα
Η/Μ εγκ/σεις - Δίκτυα Ηλεκτρικά/Υδραυλικά/Αποχέτευση.
γ. Το υπόλοιπο ποσό της επί πλέον δαπάνης (4.998,40 € - 786,93 € -1.363,39 = 2.848,08 €
καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης.
3. Η δαπάνη των εργασιών Η/Μ εγκ/σεις - Δίκτυα Ηλεκτρικά/Υδραυλικά/Αποχέτευση
χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. ανέρχεται σε 15.643,10 €. Η επί έλασσον δαπάνη των 1.363,39 €
μεταφέρεται σε άλλες ομάδες όλο το ποσό των 1.363,39 € εφόσον είναι μικρότερο του 20% της
συμβατικής δαπάνης της ομάδας: (20% Χ 17.006,49 € = 3.401,29 €)
Αυτό το ποσό των 1.363,39 € μεταφέρεται για να καλύψει μέρος της επί πλέον δαπάνης της
ομάδας των Τεχνικών έργων.
4. Η δαπάνη για τις νέες τιμές (χωρίς ΓΕ & ΟΕ) ανέρχεται στο ποσό των 4.725,00 € και
καλύπτεται εξολοκλήρου από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης.
5. Με τον παρόντα 3ο ΤΑΚΤ. ΑΠΕ το σύνολο των απρόβλεπτων δαπανών που
χρησιμοποιείται προέρχεται από τις παραγράφους: 2γ & 4 και πραγματοποιείται συνολική
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απορρόφηση ποσού: (2.848,08 € + 4.725,00 € ) = 7.573,08 € και με ΓΕ+OE 18% ανέρχεται
στο ποσό των 8.936,23 € έναντι 8.938,45 € που προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση. Το
υπόλοιπο ποσό των απροβλέπτων (8.938,45 € - 8.936,23 € = ) 2,22 € δεν χρησιμοποιείται και
μειώνει τη δαπάνη του 3ου ΤΑΚΤ. ΑΠΕ.
11. Η μείωση του 3ου ΤΑΚΤ. ΑΠΕ προκύπτει από τις παραγράφους: 1β & 5 και
ανέρχεται στο ποσό: (13,63 € + 2,22 €) = 15,85 € και με Φ.Π.Α 19,65 €.
Η δαπάνη του 3ου ΤΑΚΤ. ΑΠΕ μετά το ΓΕ+OE 18% την απορρόφηση των
απροβλέπτων και την έκπτωση δημοπρασίας διαμορφώνεται στο ποσό των 68.512,27 €,
έναντι 68.528,11 € της σύμβασης, μειωμένη κατά 15,84 € ή ποσοστό 0,23%.
Η συνολική δαπάνη του έργου με τον ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό
των 85.740,59 €, έναντι 85.760,23 € της σύμβασης, μειωμένη κατά 19,65 € ή ποσοστό 0,22%.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών.
Τα παραπάνω επιτρέπονται καθόσον ισχύουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που ορίζει
ο νόμος, ήτοι:
 Οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του
έργου, καλύπτονται από τις επί έλασσον δαπάνες και τα απρόβλεπτα της σύμβασης.
 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της αρχικής σύμβασης ούτε οι προδιαγραφές της
μελέτης, δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα,
η ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν πληρώνονται νέες εργασίες από τις επί
έλασσον δαπάνες που εξοικονομούνται.
 Δεν υπερβαίνει η επί έλασσον δαπάνη που μεταφέρεται σε άλλη ομάδα το ποσοστό 20%
της συμβατικής δαπάνης της ίδιας ομάδας.
 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή το ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς
Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.
Δ. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Έχοντας υπόψη:
Την υπ’ αριθμ. 239/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την
οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του
έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
Την υπ’ αριθμ. 328/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, με την
οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον
Εργολήπτη Δημοσίων Έργων Λεραντζή Κων/νο.
Την υπ’ αρ. πρωτ. 26308/26-09-2016 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 69.161,48€
πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Την υπ’ αριθμ. 107/2017 απόφαση Δημ. Συμβ. με την οποία εγκρίθηκε α) ο 1ος ΑΠΕ και το
1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και β) η 1η παράταση του έργου κατά 90 ημέρες ήτοι μέχρι την 26/06/2017.
Την υπ’ αριθμ. 223/2017 απόφαση Δημ. Συμβ. με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση του
έργου κατά 90 ημέρες ήτοι μέχρι την 26/09/2017.
Την υπ’ αριθμ. 267/2017 απόφαση Δημ. Συμβ. με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση του
έργου κατά 90 ημέρες ήτοι μέχρι την 26/12/2017.
Την υπ’ αριθμ. 44/2018 απόφαση Δημ. Συμβ. με την οποία εγκρίθηκε η 4η παράταση του
έργου κατά 60 ημέρες ήτοι μέχρι την 26/02/2018.
Την υπ’ αριθμ. 92/2018 απόφαση Δημ. Συμβ. με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και το 2ο
ΠΚΤΜΝΕ και η 5η παράταση του έργου κατά 32 ημέρες ήτοι μέχρι την 30/03/2018 χωρίς
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/08.
Τις διατάξεις του Ν.1418/84 (ΦΕΚ 23/Α/84) «Περί Δημοσίων Έργων» και συγκεκριμένα την
παρ.1 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2372/96, και την
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84.
Τις διατάξεις του Ν. 2229/94 «Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων του
Ν.1418/84.
Το Π.Δ. 609/85 και συγκεκριμένα την παρ. 1 & 2 του άρθρου 43, όπως αντικαταστάθηκαν
με το Π.Δ. 402/96.
Το Π.Δ. 402/96 «Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του άρθρου 43 του
Π.Δ. 609/85».
Το Π.Δ. 286/94 «τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85»
Τον Ν. 3263/2004 «Περί μειοδοτικού συστήματος ανάθεσης Δημ. Έργων και άλλες
διατάξεις»
Το άρθρο 8 του Π.Δ. 23/93 (ΦΕΚ 8/4) περ. δ, δ1 & δ2 της παρ. 3.
Το άρθρο 56 του Ν.3669/2008.
Την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008.
Την Αιτιολογική Έκθεση του συνημμένου 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε.
Το ότι στον παρόντα 3ο ΑΠΕ γίνεται χρήση των «επί έλασσον δαπανών» σύμφωνα με το
άρθρο 4 του Ν.3481/2006 (πράξη 9, της 5ης συνεδρίασης του ΤΣΔΕΠΑ της 21.03.2019 με την
οποία το ΤΣΔΕΠΑ εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του για τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών
στον 3ο ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου
Διονύσου», αναδόχου ΛΕΡΑΝΤΖΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ (Δ. Διονύσου).

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:
Την έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», με
συνολική δαπάνη ποσού 85.740,59 €2 (με Φ.Π.Α. 24%), έναντι 85.760,23 € της σύμβασης
μειωμένη κατά 19,64 € ή ποσοστό 0,22% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.).
 Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006,
τεύχος Α΄).
 Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
 Τις διατάξεις του Ν.1418/84 (ΦΕΚ 23/Α/84) «Περί Δημοσίων Έργων» και συγκεκριμένα την
παρ.1 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2372/96,
και την παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84.
 Τις διατάξεις του Ν. 2229/94 «Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων του
Ν.1418/84.
 Τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 και συγκεκριμένα την παρ. 1 & 2 του άρθρου 43, όπως
αντικαταστάθηκαν με το Π.Δ. 402/96.
 Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 «Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του
άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85».
 Τις διατάξεις του Π.Δ. 286/94 «τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85»
 Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 23/93 (ΦΕΚ 8/4) περ. δ, δ1 & δ2 της παρ. 3.
 Τις διατάξεις των άρθρων 56 και 57 παρ.1 του Ν.3669/2008.
 Την Αιτιολογική Έκθεση του συνημμένου 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε.
 Τις υπ’ αριθμ. 328/2015 και 239/2015 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
 Τον από 30η/09/2015 διενεργηθέντα δημόσιο διαγωνισμό.
 Την υπ’ αρ. πρωτ. 26308/26-09-2016 εργολαβική σύμβαση
 Την υπ’ αριθμ. 32784/24-11-2016 απόφαση της Δ/ντριας της Τ.Υ.
 Την υπ’αριθμ. 7046/13-03-2017, 18541/20-06-2017, 42862/22-12-2017, 7249/26-02-2018,
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3073/23-01-2018 και 29902/26-09-2017 αιτήσεις του αναδόχου
Τις υπ’ αριθμ. 107/2017, 223/2017, 267/2017, 44/2018 και 92/2018 αποφάσεις Δημ. Συμβ.
Το από 03/04/2018 έγγραφο της Προϊσταμένης Δ/νσης με το οποίο βεβαιώνεται η
περαίωση των εργασιών του έργου.
Το υπ’ αρ. πρωτ. 26236/03-08-2018 έγγραφο με το οποίο υποβάλλεται από τον ανάδοχο η
Τελική Επιμέτρηση του έργου.
Την υπ’ αρ. πρωτ. 11736/07-03-2019 εισήγηση της Τ.Υ
Την υπ’ αρ. 9 πράξη, της 5ης συνεδρίασης του ΤΣΔΕΠΑ.
Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω ΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», με
συνολική δαπάνη ποσού 85.740,59 €2 (με Φ.Π.Α. 24%), έναντι 85.760,23 € της σύμβασης
μειωμένη κατά 19,64 € ή ποσοστό 0,22% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη
για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.
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