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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αχαρνές,  20 /02/ 2023
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης-Επιβλέπουσα : Ραμαντάνη Πολυτίμη 

Τηλ.: 213 2072 446

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΠΡΟΣ
Τον κ. Πρόεδρο

του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα:   ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
            «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΠΛΗΡΗ 
             ΤΜΗΜΑΤΑ»  & 1ης  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Κύριε Πρόεδρε, 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για την έγκριση του 2ου  

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» του έργου: 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΠΛΗΡΗ ΤΜΗΜΑΤΑ  χωρίς χρήση επί 

έλασσον δαπανών, με αντικείμενο εργολαβίας την εκτέλεση εργασιών που περιγράφονται στα εγκεκριμένα τεύχη της 

με αρ. 35/2021 μελέτης , η οποία εγκρίθηκε με την 305/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αχαρνών. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.000.000,00 € με ΦΠΑ (24%). 

Με την με αρ. 668/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κυρώθηκε η ανάθεση του έργου στην εταιρεία ΛΙΘΟΣ  

Α.Τ.Ε με μέση έκπτωση 55,25 %. 

Στις  30/03/2022 υπεγράφη το με αρ .29517 Εργολαβικό Συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου Σπυρίδωνα Βρεττού και 

του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ , με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης δώδεκα  (12) μηνών, ήτοι 30-03-

2023. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Αχαρνών.

Ο παρών 2ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) συντάσσεται:

Για να συμπεριλάβει την αυξομείωση ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών σύμφωνα με τις πραγματικές  ανάγκες 

που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
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Για να συμπεριλάβει την 1η  συμπληρωματική σύμβαση «ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 

132 του Ν.4412/16 και σε εφαρμογή  της εγκυκλίου 8 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς κρίνεται 

απολύτως απαραίτητη αφού περιλαμβάνει εργασίες που προέκυψαν κατά την διάρκεια του έργου και κρίνονται 

απαραίτητες για την καλή οικονομία του έργου και την ασφάλεια των δημοτών και όπως αναλυτικά περιγράφονται 

στην Αιτιολογική Έκθεση  που συνοδεύει 

Με τον 2ο  Α.Π.Ε., η συνολική δαπάνη του έργου για τις συμβατικές εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 464.608,25€ , εκ 

των οποίων 296.178,36 € για εργασίες, 53.312,10 € για Γ.Ε. & Ο.Ε., 156,48 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 25.000,00 € για 

απολογιστικές εργασίες εφόσον προκύψουν, 37.13 € για αναθεώρηση και 89.924,18 € για Φ.Π.Α., δηλαδή σε ισοζύγιο 

με τη συμβατική δαπάνη.

Η 1η Συμπληρωματική σύμβαση εργασιών, ήσσονος σημασίας, είναι συνολικού ποσού 60.119,23 € (από πόρους του 

Δήμου Αχαρνών)  ποσοστό οποίο αναλογεί σε υπέρβαση 12,94 % <15%   της αρχικής της συμβατικής δαπάνης. 

Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1ης       

Συμπληρωματικής Σύμβασης Ήσσονος Σημασίας ανέρχεται  524.727,48 € (με ΦΠΑ) . 

Το επιπλέον ποσό των  60.119,23 € (με ΦΠΑ),  θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Αχαρνών. 

Με το με αρ. πρωτ. Δήμου: 9122/27-01-23 εστάλη από την Υπηρεσία μας το αίτημα για γνωμοδότηση στο Τεχνικό 

Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.)  όπως προβλέπεται βάσει του Ν. 4412/16 . 

Με το με αρ. πρωτ. 11788/02-02-2023 έγγραφο του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.,  μας διαβίβασαν την θετική γνωμοδότησή τους για τη 

σύναψη της 1ης ΣΣΕ στον 2ο ΑΠΕ του εν θέματι έργου . 

Σας υποβάλλουμε τον 2ο ΑΠΕ που συμπεριλαμβάνει και  την 1η  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» , 

συνοδευόμενο από την Αιτιολογική Έκθεση και παρακαλούμε για την έγκριση του.

            Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ                                                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 

       ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ                                                                                                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ 

         ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΤΕ (ΜSc)                                  ΜΗΧ. /ΗΛ. ΜΗΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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