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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 24/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29 Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα
Δευτέρα
και ώρα 19:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την
αριθμ. 856/25-01-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και
έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.

ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
1 ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2 ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4 ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5 ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
6 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
9 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
ου
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(αποχώρησε πριν τη συζήτηση 5 θέματος) 10 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
11 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αποχώρησε πριν τη συζήτηση 5ου θέματος)
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ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1
2
3
4
5
6
7

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ )
ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
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Αριθμός Απόφασης : 24/2018
ΘΕΜΑ : « ‘Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο « Βελτίωση Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου
Δημ. Πάρκου Μ. Αλέξανδρος Δ.Κ. Προσοτσάνης του προγράμματος ΣΑΤΑ 2017 »
Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του
σώματος την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου της κ. Δεληγιαννίδου
Δέσποινας η οποία αναφέρει τα εξής:
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου
''Βελτίωση - Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου Δημ. πάρκου Μ. Αλέξανδρος Δ.Κ. Προσοτσάνης''
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Με την αριθμ. 15/2016 απόφαση της Δημοτικής κοινότητας Προσοτσάνης εγκρίθηκε η πρόταση της
αρχιτεκτονικής μελέτης με αριθμ. 6/2017.
2. Με την απόφαση 66/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκαν: Η
ψήφιση πίστωσης, η έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών καθαρισμός των όρων
δημοπράτησης και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.
3. Με την απόφαση 89/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκε το
πρακτικό 1 της επιτροπής διαγωνισμού (αποσφράγισης - διενέργειας και αξιολόγησης
δικαιολογητικών) του έργου με τίτλο «ΒΕΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜ.
ΠΑΡΚΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και ορίζει ώς προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό
φορέα ΕΔΕΚΑΤ.Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 57,35%.
4. Με την απόφαση 105/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκε το
πρακτικό 2 της επιτροπής διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) και
κατακύρωση του ανωτέρου έργου με τίτλο «ΒΕΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜ.
ΠΑΡΚΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στον οικονομικό φορέα ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε. με ποσοστό
έκπτωσης 57,35%. Η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ πρωτ. 11809/30-08-2017, έλεγχο νομιμότητας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοικητικού τμήμα Διοικητικό - οικονομικό Ν. Δράμας.
5. Στις 19 Σεπτεμβρίου 2017 υπογράφηκε η με αρ. πρωτοκόλλου 12338 σύμβαση της κατασκευής του
έργου μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και της εταιρίας «ΕΔΕΚΑΤ. Α.Ε.» αξίας 25.323,23€ με Φ.Π.Α.
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι:
I. Νέα χάραξη των διαδρόμων από Νότο προς Βορά σε απόσταση 4,00μ. παράλληλα με την
υφιστάμενη περίφραξη, από την κεντρική είσοδο δεξιά και από τον πρώτο κάθετο διάδρομο
αριστερά και πλάτους 2,00μ. Το υλικό κατασκευής που προβλέπεται για τους διαδρόμους
είναι έδραση με σιδηροκατασκευή και επικάλυψη με ξύλο deck (Massaranduba). Ο διάδρομος
θα είναι κατασκευασμένος με κλίση η οποία θα ξεκινά από την είσοδο έως τον δεύτερο
κάθετο διάδρομο για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και την απορροή των
υδάτων.
II. Διατήρηση των δύο χαραγμένων διαδρομών από την Ανατολή προς Δύση. Επίσης θα
διατηρηθούν οι σκάλες πρόσβασης από την Δυτική πλευρά των εισόδων, ενώ από την
Ανατολική θα υπάρχει διαμόρφωση με κλίση (ράμπα) για την εξυπηρέτηση των ατόμων με
ειδικές ανάγκες. Τα υλικά που προβλέπονται για τους διαδρόμους είναι βάση και υπόβαση με
σκύρα, σκυρόδεμα και επίστρωση με βοτσαλόπλακα καφέ χρώματος και μαρμάρινες
χτενιστές ή σκαπιλαριστές κάθετες φάσες από πλάκες 40*40 μαρμάρου Δράμας ή Καβάλας.
Τα σκαλοπάτια επίσης προβλέπονται με πατήματα και ρύχτια από πλάκες μαρμάρου Δράμας
ή Καβάλας σκαπιλαριστό.
III. Προμήθεια κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων περγκόλων σε διάφορα σημεία ως τα σχέδια.
IV. Κατασκευή από αργολιθοδομή καθιστικών χώρων και μικρής κερκίδας ως τα σχέδια.
V. Κατασκευή ενός στρατηγικού υπαίθριου σκακιού με πλάκες ρουστίκ επί δαπέδου
σκυροδέματος ως τα σχέδια.
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VI. Διαμόρφωση με εδαφικά υλικά .
3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε συντάσσεται σύμφωνα µε το άρθρο 156, του Ν 4412/2016 κατά την διάρκεια
εκτέλεσης του έργου για τη αναπροσαρμογή των συμβατικών ποσοτήτων (αυξήσεις/μειώσεις)
καθώς και πρόσθετων εργασιών της αρχικής σύμβασης που κρίθηκαν αναγκαίες
• Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής
σύμβασης.
• Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
• Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
• Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας
εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής
αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική
αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα
εργασιών σε άλλη.
Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%),
μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες
δαπάνες.
Αναλυτικότερα από τις αναπροσαρμογές των εργασιών που οφείλονται σε προμετρηκά
σφάλματα της αρχικής μελέτης προέκυψαν οι παρακάτω διαφορές ανά ομάδα εργασιών:
1. Ομάδα χωματουργικά- καθαιρέσεων
Η δαπάνη της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 1.636,11€ (προ Ε.Ο. 18%) παρουσιάζοντας επί
πλέον δαπάνη 221,46€ (ποσοστό αύξησης 13,54%) και επί έλαττον δαπάνη 518,36€ (ποσοστό μείωσης
31,68%) ως προς τη σύμβαση.
Η αύξηση της δαπάνης αυτής της ομάδας προέκυψε:
1α) από τις αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της
προμέτρησης της μελέτης του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και
λειτουργικότητα αυτού και χωρίς να τροποποιείται το ¨βασικό σχέδιο του έργου :
• Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γ/β. (Α.Τ.1.1): αύξηση κατά 78,33 m3 με ποσοστό αύξησης 34,05%.
• Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
(Α.Τ.1.2): αύξηση κατά 37 m3 με ποσοστό αύξησης 1,85%.
• Μεταφορές με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας
(Α.Τ.1.4): αύξηση κατά 280 tnKm με ποσοστό αύξησης 14,00%.
Η μείωση της δαπάνης αυτής της ομάδας προέκυψε:
1β) από τις μειώσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης
του έργου χωρίς να τροποποιείται το ¨βασικό σχέδιο του έργου :
• Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Α.Τ.1.5): μείωση κατά 45,50 m3 με ποσοστό μείωσης
35,00%.
• βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (A.T.1.6):μείωση κατά 40,00 m3 με ποσοστό μείωσης
40,00%.
• Προμήθεια δανείων συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 έως Ε4 (Α.Τ.1.7): μείωση κατά 30 m3 με
ποσοστό μείωσης 50,00%.
2. Σκυροδέματα
Η δαπάνη της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 3.306,40€ (προ Ε.Ο. 18%)
παρουσιάζοντας επί πλέον δαπάνη 614,96 € (ποσοστό αύξησης 18,59%) και επί έλαττον
δαπάνη 107,00€ (ποσοστό μείωσης 3,23%) ως προς τη σύμβαση.
Η αύξηση της δαπάνης αυτής της ομάδας προέκυψε:
2α) από τις αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων
της προμέτρησης μελέτης του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και
λειτουργικότητα αυτού και χωρίς να τροποποιείται το ¨βασικό σχέδιο του έργου :
• Σκυρόδεμα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20 (Α.Τ.2.1): αύξηση κατά 0.05m3
με ποσοστό αύξησης 2,50%.
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Σκυρόδεμα για κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20 (Α.Τ.2.2): αύξηση κατά 7,50m3 με ποσοστό
αύξησης 18,75%.
• Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος (Α.Τ.2.4): αύξηση κατά 0,05m3 με ποσοστό αύξησης 2,50%.
• Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500C (Α.Τ.2.5): αύξηση κατά 700 Kgr με ποσοστό αύξησης
50,00%.
2β) Η μείωση της δαπάνης αυτής της ομάδας προέκυψε:
από τις μειώσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω λογιστικών προμετρήσεων της μελέτης του έργου
χωρίς να τροποποιείται το ¨βασικό σχέδιο του έργου :
• Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων (Α.Τ.2.6): μείωση κατά 11,34m2 με ποσοστό αύξησης
22,68%.
• Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (Α.Τ.2.7): μείωση κατά 2,00m με ποσοστό αύξησης 2,50%.
3. Τοιχοποιίες επιχρίσματα
Η δαπάνη της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 208,57€ (προ Ε.Ο. 18%)
παρουσιάζοντας επί πλέον δαπάνη 3,78€ (ποσοστό αύξησης 1,81%) ως προς τη
σύμβαση, και επί έλαττον δαπάνη 0,00€.
Η αύξηση της δαπάνης αυτής της ομάδας προέκυψε:
3α) από τις αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων
της προμέτρησης μελέτης του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και
λειτουργικότητα αυτού και χωρίς να τροποποιείται το ¨βασικό σχέδιο του έργου :
• Διαμόρφωση όψεων αργολιθοδομών (Α.Τ.3.2): αύξηση κατά 1,00m2 με ποσοστό αύξησης 7,70%.
4. Ομάδα επενδύσεις επιστρώσεις
Η δαπάνη της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 6.536,00€ (προ Ε.Ο. 18%)
παρουσιάζοντας επί πλέον δαπάνη 754,65€ (ποσοστό αύξησης 11,55%) ως προς τη
σύμβαση και επί έλαττον δαπάνη 0,00€
Η αύξηση της δαπάνης αυτής της ομάδας προέκυψε:
4α) από τις αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων προμέτρησης
της μελέτης του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα
αυτού και χωρίς να τροποποιείται το ¨βασικό σχέδιο του έργου :
• επιστρώσεις δαπέδων με ξύλο deck Massaranduba (Α.Τ.4.2): αύξηση κατά 24,80m2 με ποσοστό
αύξησης 16,40%.
•
επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες εξαιρετικά σκληρού μαρμάρου (Α.Τ.4.3): αύξηση
κατά 5,00m2 με ποσοστό αύξησης 25,00%.
5. Ομάδα κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές
Η δαπάνη της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 3.258,36€ (προ Ε.Ο. 18%) παρουσιάζοντας
επί πλέον δαπάνη 1.263,40€ (ποσοστό αύξησης 38,77%) ως προς τη σύμβαση.
Η αύξηση της δαπάνης αυτής της ομάδας προέκυψε:
5α) από τις αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων προμέτρησης
της μελέτης του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα
αυτού και χωρίς να τροποποιείται το ¨βασικό σχέδιο του έργου :
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160mm (Α.Τ.5.1):
•
αύξηση κατά 1.114,11Kgr με ποσοστό αύξησης 47,61%.
4. ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ – ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. οι
επί έλασσον δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 737,92€
(συμπεριλαμβανόμενου και του εργολαβικού οφέλους 18%) ενώ οι επί πλέον δαπάνες ανέρχονται στο
ποσό των 3.372,73€ (συμπεριλαμβανομένου και του εργολαβικού οφέλους 18%). Η επί έλασσον
δαπάνη που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των εργασιών στις ομάδες
‘’Χωματουργικά καθαιρέσεις, Σκυροδέματα’’ δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 20% της συμβατικής
ομάδας του έργου, ούτε αθροιστικά ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.ΠΑ.,
αναθεώρηση, απρόβλεπτα σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008.
Επιτρεπόμενη χρήση επί έλασσον δαπανών: 0,10 x 17.635,62 = 1.763,56€.
5. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Το ποσό των απροβλέπτων γίνεται 10,53€ και είναι μειωμένο κατά 2.634,81€ ως προς την σύμβαση
διότι καλύφθηκαν οι επιπλέον δαπάνες.
6. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
•

ΑΔΑ: 6ΖΓΗΩΞΖ-0Ω0
Η δαπάνη της αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 141,00€ και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική
σύμβαση.
7.Φ.Π.Α.
Η δαπάνη του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 4.901,27€ και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική
σύμβαση.
8. ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των 25.323,23€ με Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική
σύμβαση.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΒΛ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

14.945,44
2.690,18
17.635,62
0,00
2.645,34
20.280,96
141,00
20.421,96
4.901,27
25.323,23

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
1ος Α.Π.Ε.
17.178,33
3.092,10
20.270,43
0,00
10,53
20.280,96
141,00
20.421,96
4.901,27
25.323,23

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και
εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν
και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω :
o των άρθρων 65,67 και 80 του N.3852/2010
o του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
o Το από 26-01-2018 1ο Πρακτικό του Τ.Σ. Δ. ΕΡΓΩΝ σύμφωνα με το οποίο κατά την συζήτηση
του 2ου θέματος γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του προαναφερόμενου ΑΠΕ
o και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο « Βελτίωση Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου Δημ.
Πάρκου Μ. Αλεξάνδρος Δ.Κ. Προσοτσάνης», του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία «ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε».
Ο 1ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 25.323,23€ με ΦΠΑ και είναι στο ισοζύγιο με την αρχική
σύμβαση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2018
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ο Ειδικός γραμματέας
Τα Μέλη :
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης

