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ΕΡΓΟ: Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή
ομβρίων στο Δ. Διονύσου
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΟΙΚΙΣΤΗΣ Α.Ε.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε.)

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 2 ο Α.Π.Ε. του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για
την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου»
Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 08/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου.
2. Με την υπ’ αριθμ. 99/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου εγκρίθηκαν οι
όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.
3. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 29/05/2018 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) όπου προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία
ΟΙΚΙΣΤΗΣ Α.Ε. με μέση έκπτωση 61,83%.
4. Με την υπ’ αριθμ. 252/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου εγκρίθηκε το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για την
απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου», προϋπολογισμού 550.000,00 € με το ΦΠΑ, με προσωρινό
ανάδοχο την εταιρεία “ΟΙΚΙΣΤΗΣ Α.Ε.” με μέση έκπτωση 61,83% και οικονομικό αντικείμενο
184.435,69 € πλέον Φ.Π.Α.
5. Με την υπ’ αριθμ. 345/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου κατακυρώθηκε η
σύμβαση του ανωτέρω έργου στην εταιρεία “ΟΙΚΙΣΤΗΣ Α.Ε.” με μέση έκπτωση 61,83% και
οικονομικό αντικείμενο 184.435,69 € πλέον Φ.Π.Α.
6. Την 19/11/2018 υπεγράφη η σύμβαση του έργου για συνολικό ποσό 184.435,69 € πλέον Φ.Π.Α.
24% ή 228.700,26 € με ΦΠΑ 24%, με αρ. πρωτ. 39980/19-11-2018.
7. Η συνολική συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες.
8. Με την 118/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του
έργου, η συνολική δαπάνη του οποίου ήταν σε συμφωνία με την αρχική σύμβαση.
9. Με τις υπ’ αριθμ. 478/2019 και 301/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου
εγκρίθηκαν παρατάσεις στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου μέχρι την 19/11/2020.
10. Αντικείμενο του έργου είναι τοπικές επεμβάσεις προκειμένου να διευθετηθεί η απορροή όμβριων
υδάτων σε διάφορα σημεία των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Διονύσου.
Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.
Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών
εργασιών όπως αυτές απαιτήθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου.
Κατά τη σύνταξη του, χρησιμοποιείται το ποσό των επί έλασσον δαπανών εργασιών μιας
ομάδας, προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις ποσοτήτων άλλων εργασιών της ίδιας ομάδας
(μεταφορές εντός της ίδιας ομάδας) και δεν χρησιμοποιούνται επί έλασσον δαπάνες μιας ομάδας για
να καλύψουν τις επί πλέον δαπάνες άλλης ομάδας. Όλες οι τελικές επιπλέον δαπάνες των ομάδων
καλύπτονται από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης.

Γ. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 2ΟΥ Α.Π.Ε.
Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα,
η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 123.759,40 €,
η δαπάνη για ΓΕ & ΟΕ ανέρχεται στο ποσό των 22.276,69 €,
η δαπάνη για απρόβλεπτες εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 13.446,03 €,
η δαπάνη για απολογιστικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 24.500,00 €,
η δαπάνη για την ενδεχόμενη αναθεώρηση τιμών ανέρχεται στο ποσό των 453,57 €
η δαπάνη για ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 44.264,57 €
Το τελικό ποσό του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 228.700,26 € και είναι σε
ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2ου ΑΠΕ
Ομάδες εργασιών
Εργοταξιακή σήμανση
Χωματουργικά –
Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις
Σκυροδέματα – Φρεάτια –
Μεταλλικά Στοιχεία
Σωληνώσεις
Αποκαταστάσεις
Σύνολο Εργασιών
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
Σύνολο Εργασιών 1
Απρόβλεπτα
Απολογιστικά
Πρόβλεψη αναθεώρησης
ΦΠΑ
Συνολική Δαπάνη

177,24 €

Προτεινόμενες με
τον 2ο ΑΠΕ
199,26 €

16.825,59 €

Αρχική σύμβαση

Επί πλέον

Επί έλατον

81,71 €

59,70 €

16.905,39 €

2.197,22 €

2.117,42 €

63.885,37 €

63.978,41 €

18.981,91 €

18.888,87 €

24.192,58 €
12.444,73 €
117.525,51 €
21.154,59 €
138.680,10 €
20.802,02 €
24.500,00 €
453,57 €
44.264,57 €
228.700,26 €

30.226,23 €
12.450,10 €
123.759,40 €
22.276,69 €
146.036,09 €
13.446,03 €
24.500,00 €
453,57 €
44.264,57 €
228.700,26 €

17.453,28 €
811,60 €
39.525,72 €
7.114,63 €
46.640,35 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
11.193,68 €
57.834,03 €

11.419,63 €
806,22 €
33.291,84 €
5.992,53 €
39.284,37 €
7.355,97 €
0,00 €
0,00 €
11.193,68 €
57.834,03 €

Συνοψίζοντας στον παρόντα 2ο ΑΠΕ:
α. Οι επί έλασσον δαπάνες μιας ομάδας καλύπτουν μέρος των επί πλέον δαπανών της ίδιας
ομάδας.
β. Τα υπολειπόμενα ποσά των επιπλέον δαπανών των ομάδων καλύπτονται από τις
απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης.
γ. Δεν χρησιμοποιούνται επί έλασσον δαπάνες μιας ομάδας για να καλύψουν τις επί πλέον
δαπάνες άλλης ομάδας.
δ. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 228.700,26 € και είναι σε ισοζύγιο
με την αρχική σύμβαση.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
Διόνυσος, 06/11/2020
Ο Επιβλέπων του έργου
Νατζίμπ – Γεώργιος Φαράχ
Πολιτικός Μηχανικός

Διόνυσος,
/11/2020
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Άννα Αγγελίνα
Πολιτικός Μηχανικός

