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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή
οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου»
Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Την υπ’ αριθµ. 99/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. ∆ιονύσου µε
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του εν λόγω έργου.
3. Ότι την 29/05/2018 διενεργήθηκε ηλεκτρονικός διαγωνισµός µέσω της πλατφόρµας
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης η εταιρεία ΟΙΚΙΣΤΗΣ
Α.Ε. µε µέση έκπτωση 61,83% και οικονοµικό αντικείµενο 184.435,69 € πλέον Φ.Π.Α.
4. Την υπ’ αριθµ. 345/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆. ∆ιονύσου µε την
οποία κατακυρώθηκε η σύµβαση του εν λόγω έργου στην εταιρεία “ΟΙΚΙΣΤΗΣ Α.Ε.”
µε µέση έκπτωση 61,83% και οικονοµικό αντικείµενο 184.435,69 € πλέον Φ.Π.Α.
5. Την µε αρ. πρωτ. 39980/19-11-2018 εργολαβική σύµβαση συνολικής δαπάνης
184.435,69 € πλέον Φ.Π.Α. ή 228.700,26 € µε ΦΠΑ 24%, µε συνολική προθεσµία
εκτέλεσης του έργου τους δώδεκα (12) µήνες.
6. Την 118/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου µε την οποία εγκρίθηκε
ο 1ος ΑΠΕ του έργου, η συνολική δαπάνη του οποίου ήταν σε συµφωνία µε την
αρχική σύµβαση.
7. Τις υπ’ αριθµ. 478/2019 και 301/2020 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆.
∆ιονύσου µε τις οποίες εγκρίθηκαν παρατάσεις στην προθεσµία εκτέλεσης του έργου
µέχρι την 19/11/2020.
8. Το αντικείµενο του έργου που είναι οι τοπικές επεµβάσεις προκειµένου να διευθετηθεί
η απορροή όµβριων υδάτων σε διάφορα σηµεία των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του
∆ήµου ∆ιονύσου.
9. Ότι ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συντάσσεται:
Για να συµπεριλάβει τις αυξοµειώσεις ποσοτήτων των συµβατικών εργασιών όπως
αυτές απαιτήθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου.
Στον παρόντα 2ο ΑΠΕ η χρήση των επί έλασσον δαπανών γίνεται µέσα στην ίδια
οµάδα και δεν γίνεται µεταφορά των επί έλασσον δαπανών της µιας οµάδας σε
άλλη.

Η συνολική δαπάνη του έργου συµπεριλαµβάνοντας το ποσό των απολογιστικών
δαπανών, το ποσό τυγχόν αναθεωρήσεων και το ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των
228.700,26 € και είναι σε συµφωνία µε την αρχική σύµβαση.
Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:
Για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή
οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου», η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των
228.700,26 € σε συµφωνία µε την αρχική σύµβαση.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
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