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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27Ης  Ιουλίου 2021 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ YMHTTOY 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ             ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ  του έργου « Ανάπλαση    

περιοχής Ζωοδόχου  Πηγής στη Δ.Κ. Δάφνης» 

 

 Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  : 125 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 6             ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :3  
 

Σήμερα την  27η Ιουλίου  2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 -11:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-
presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 7968/23-07-2021 πρόσκλησης του κ. Δημάρχου 
– Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της 
Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') 
με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα 
με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη: 

 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

http://www.epresence.gov.gr/


                                                                                                              

 

 

 

2 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου 

Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 4 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη 

 
Αφού δε ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Σώματος την από 21-07-2021 
αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση περιοχής 
Ζωοδόχου Πηγής στη Δ.Κ Δάφνης», που αφορά στην έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου.  
Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως  εξής: 

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) 
 
Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ  
1. Αριθμός  Μελέτης του έργου : 63/2018 
2. Συνολικός προϋπολογισμός έργου : 2.000.000 € με ΦΠΑ 
3. Με την υπ’ αριθμό 186/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Δάφνης εγκρίθηκε η σκοπιμότητα, διενέργεια 

εκτέλεσης του έργου και η έγκριση της αριθμό. 63/2018 της μελέτης και με την αριθμό. 157/2018 Ο.Ε. 
εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου και με την αριθμό. ΑΑΥΣΜΒ 669-7/11/2018 απόφαση 
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης εγκρίθηκε η δαπάνη και η ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 
30.7322.0034. 

4. Με την αριθμό 35/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατακυρώθηκε 
το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. 
Ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία « ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 62,34%. Η 
παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 50468/14185/20.06.2019 απόφαση του συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκηση 

5. Στις 7/10/2019 υπεγράφη το υπ’ αριθμό. πρωτ. 13630 Εργολαβικό Συμφωνητικό του έργου, για συνολικό 
ποσόν 753.298,12 περιλαμβανομένου ΦΠΑ  

6. Για την περάτωση του έργου, ορίσθηκε προθεσμία είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την υπογραφή της 
σύμβασης, ήτοι έως 7/10/21 

7. Με τον υπ’ αριθμό. πρωτ. 13.630 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας ορίστηκαν ως Επιβλέποντες Μηχανικοί 
του έργου, οι Τσαιμος Αλκιβιάδης (μηχανολόγος μηχανικός) και Τουνα Βαρβάρα  (τεχνολόγος πολιτικός 
μηχανικός). 

8. Με την υπ’ αριθμό 19, 27/2/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού 
εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Με την παρούσα εργολαβία εκτελούνται  εργασίες όπως:   
    Ανακατασκευή των πεζοδρομίων με νέα σύγχρονα οικολογικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον (κυβόλιθοι 
κλπ). Θα διαμορφωθούν με την τοποθέτηση των νέων κρασπέδων εσοχές για την στάθμευση των οχημάτων 
καθώς  και για τους κάδους απορριμμάτων, επίσης   θα τοποθετηθούν κολωνάκια στα όρια των πεζοδρομίων 
για την αποφυγή της παράνομης στάθμευσης, θα  κατασκευαστούν θέσεις για φύτευση δένδρων, και  θα 
τοποθετηθεί χαμηλός φωτισμός με φωτιστικούς ιστούς, σε όλους τους δρόμους.  Στα πεζοδρόμια  και σε  
κατάλληλες θέσεις  θα κατασκευασθούν  ράμπες αναπήρων καθώς επίσης θα υπάρξει καταβιβασμός 
πεζοδρομίων και κρασπέδων  σε θέσεις όπου υπάρχουν  ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης. 

Ορισμένοι δρόμοι θα επιστρωθούν ολόκληροι με κυβόλιθους με παράλληλη εφαρμογή υψομετρικής μελέτης  
δίδοντας  δυνατότητα ελεύθερης και απρόσκοπτης απορροής των επιφανειακών υδάτων προς τους αποδέκτες. 

Αναλυτικά    η μελέτη χωρίζεται σε τέσσερεις ομάδες εργασιών  που  είναι: 
1η Χωματουργικά -  Φύτευση  
2η Επενδύσεις κατασκευές  
3η ΄Υδρευση - Αποχ/ση      
4η Ηλεκτρολογικά                    
           
 

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
 
Ο 2ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει : 
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1. Την απορρόφηση του υπολοίπου των απροβλέπτων δαπανών (€ 2.389,03) εκ του συνόλου των € 
79.236,69.  

Αναλυτικά, το σύνολο των απροβλέπτων κατανεμήθηκε στις ομάδες εργασιών ως εξής:  η ομάδα Α 
απορροφά 1,97% των απροβλέπτων, οι ομάδες Β απορροφά το 35,13%, η ομάδα Γ δεν δεν απορροφά 
απρόβλεπτα, η ομάδα Δ απορροφά 25,47% το απροβλέπτων και η ομάδα Ε (Νέες εργασίες) απορροφά 37,43% 
των απροβλέπτων δαπανών.  

2. Τις αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εντός των τεσσάρων (4) ομάδων εργασιών της 
εργολαβίας όπως αυτές τροποποιούνται  κατά την εκτέλεση του έργου 

Συγκεκριμένα τροποποιούνται οι ποσότητες/δαπάνες των παρακάτω άρθρων: 
Στην διακίνηση προϊόντων εκσκαφής χωρίς μηχανικά μέσα (ΑΤ08) παρουσιάζεται αύξηση καθώς απαιτείται η 

απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής από τμήματα του έργου μη προσβάσιμα με αυτοκίνητο-φορτηγό ή 
φορτωτή και πρέπει να διακινηθούν με τα χέρια.  

Στις επιφάνειες καθαίρεσης πλακοστρώσεων (ΑΤ11) παρουσιάζεται μείωση καθώς στην πορεία του έργου 
παρουσιάστηκαν μικρότερα πλάτη πεζοδρομίων καθώς επίσης και πεζοδρόμια με τελική επίστρωση από 
σκυρόδεμα χωρίς πλάκες. 

Στην προμήθεια φυτικής γης (ΑΤ13) έγινε αύξηση της ποσότητας καθώς χρειάζεται να γίνει πλήρωση με 
χώμα στο πάρκο που περικλείεται από τις οδούς Πάρου-Σάμου-Δερβενακίων. 

Στην επίχωση ορυγμάτων με υλικό λατομείου (ΑΤ16) έγινε αύξηση καθώς χρειάστηκε εκβάθυνση τμημάτων 
λόγω του βραχώδους υποβάθρου. 

Επίσης παρουσιάζεται αύξηση στις ποσότητες των ρυθμιστικών πινακίδων και των στήλων σήμανσης (ΑΤ21 
& ΑΤ22)  καθώς χρειάστηκε κατά την εκτέλεση των εργασιών να απομακρυνθούν κάποιες πινακίδες που ήταν 
φθαρμένες και πρέπει να αντικατασταθούν με νέες. 

Ακόμα έγινε αύξηση των χαλύβδινων οπλισμών (ΑΤ27) διότι έχει γίνει αύξηση των επιφανειών επίστρωσης 
από τον 1ο ΑΠΕ και γι’ αυτό θα χρειαστούν επιπλέον χαλύβδινα πλέγματα. 

Τέλος παρουσιάστηκε ανάγκη διευθέτησης των όμβριων υδάτων στις οδούς Ηούς και Νικηταρά. Προκειμένου 
να υλοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες χρειάζεται αύξηση των πλαστικών αγωγών αποχέτευσης (ΑΤ40), 
αύξηση των φρεατίων υδροσυλλογής (ΝΤ8 & ΝΤ9) και των συνδέσεων αυτών με τους αγωγούς (ΑΤ39)  

  Συνοπτικά,  ο 2ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνολικού ποσού 796.698,12 € (με Φ.Π.Α.) δεν 
παρουσιάζει αύξηση της δαπάνης εργασιών ως προς την αρχική σύμβαση,  αλλά συμπεριλαμβάνει 
την αυξηση για την αποζημίωση των απολογιστικών δαπανών για την ανακύκλωση των προϊόντων 
εκσκαφής που έχει εγκριθεί με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.  
Αυτό αναλύεται στον παρακάτω πίνακα : 

 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

€ 
1ος Α.Π.Ε. 

€ 
2ος Α.Π.Ε. 

€ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 (με 18% ΓΕ & ΟΕ) 

528.244,63 576.685,23 577.821,54 +49.576,91 

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ  
(με 18% ΓΕ & ΟΕ) 

0,00 28.407,06 29.659,78 +29.659,78 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 79.236,69 2.389,03 0,00 -79.236,69 

ΣΥΝΟΛΟ 607.481,32 607.481,32 607.481,32 0,00 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 17,16 17,16 17,16 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 607.498,48 607.498,48 607.498,48 0,00 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 0,00 35.000,00 35.000,00 +35.000,00 

Φ.Π.Α.24% 145.799,64 154.199,64 154.199,64 8.400,00 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 753.298,12 796.698,12 796.698,12 43.400,00 

 
Δ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

    Η Δ/νση θεωρεί δικαιολογημένη και απαραίτητη τη σύνταξη του 2ου  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ, επειδή με αυτόν γίνεται, απορρόφηση του υπολοίπου μέρους των απροβλέπτων δαπανών και η 
αναγκαία αναπροσαρμογή ορισμένων κονδυλίων του προϋπολογισμού του έργου εντός ομάδων, ώστε να 
ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.  

 
Κατόπιν τούτων 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 

Την έγκριση του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου, όπως συντάχθηκε και 
ελέγχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
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του Δήμου Δάφνης –Υμηττού, και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή έναντι του αρχικού συμβατικού 
αντικειμένου, αλλά υπάρχει προσθήκη απολογιστικής δαπάνης ποσού 35.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α, 
συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. και Ο.Ε. (εφαρμοζόμενης της έκπτωσης της δημοπρασίας) για την εκτέλεση 
αναγκαίων απολογιστικών εργασιών για την  διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων 
που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση του έργου που έχει εγκριθεί με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών. » 

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος  , κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

                                     

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

  Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου - Προέδρου, έλαβε γνώση του περιεχομένου 
όλων των εγγράφων του  σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 7907/22-07-2021 
εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 21-07-2021 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης, της αριθμ. 
63/2018 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, των αριθμ. 186/2018 και 19/2020  αποφάσεων 
του ΔΣ , τις αριθμ.  157/2018 και 35/2019 απόφαση του σώματος σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2019, του Ν.4735/2020 και του 
Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σκέφθηκε και, 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου 

Πηγής στη Δ.Κ Δάφνης», σύμφωνα με την από 21-7-2021 αιτιολογική –τεχνική Έκθεση της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.  

Ο 2ος Α.Π.Ε συντάσσεται για να συμπεριλάβει: 

1. Την απορρόφηση του υπολοίπου των απροβλέπτων δαπανών (€ 2.389,03) εκ του συνόλου των € 
79.236,69.  

Αναλυτικά, το σύνολο των απροβλέπτων κατανεμήθηκε στις ομάδες εργασιών ως εξής:  η ομάδα Α 
απορροφά 1,97% των απροβλέπτων, οι ομάδες Β απορροφά το 35,13%, η ομάδα Γ δεν δεν απορροφά 
απρόβλεπτα, η ομάδα Δ απορροφά 25,47% το απροβλέπτων και η ομάδα Ε (Νέες εργασίες) απορροφά 
37,43% των απροβλέπτων δαπανών.  

2. Τις αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εντός των τεσσάρων (4) ομάδων εργασιών της 
εργολαβίας όπως αυτές τροποποιούνται  κατά την εκτέλεση του έργου 

Συγκεκριμένα τροποποιούνται οι ποσότητες/δαπάνες των παρακάτω άρθρων: 
Στην διακίνηση προϊόντων εκσκαφής χωρίς μηχανικά μέσα (ΑΤ08) παρουσιάζεται αύξηση καθώς απαιτείται 

η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής από τμήματα του έργου μη προσβάσιμα με αυτοκίνητο-φορτηγό ή 
φορτωτή και πρέπει να διακινηθούν με τα χέρια.  

Στις επιφάνειες καθαίρεσης πλακοστρώσεων (ΑΤ11) παρουσιάζεται μείωση καθώς στην πορεία του έργου 
παρουσιάστηκαν μικρότερα πλάτη πεζοδρομίων καθώς επίσης και πεζοδρόμια με τελική επίστρωση από 
σκυρόδεμα χωρίς πλάκες. 

Στην προμήθεια φυτικής γης (ΑΤ13) έγινε αύξηση της ποσότητας καθώς χρειάζεται να γίνει πλήρωση με 
χώμα στο πάρκο που περικλείεται από τις οδούς Πάρου-Σάμου-Δερβενακίων. 

Στην επίχωση ορυγμάτων με υλικό λατομείου (ΑΤ16) έγινε αύξηση καθώς χρειάστηκε εκβάθυνση τμημάτων 
λόγω του βραχώδους υποβάθρου. 

Επίσης παρουσιάζεται αύξηση στις ποσότητες των ρυθμιστικών πινακίδων και των στήλων σήμανσης (ΑΤ21 
& ΑΤ22)  καθώς χρειάστηκε κατά την εκτέλεση των εργασιών να απομακρυνθούν κάποιες πινακίδες που ήταν 
φθαρμένες και πρέπει να αντικατασταθούν με νέες. 

Ακόμα έγινε αύξηση των χαλύβδινων οπλισμών (ΑΤ27) διότι έχει γίνει αύξηση των επιφανειών επίστρωσης 
από τον 1ο ΑΠΕ και γι’ αυτό θα χρειαστούν επιπλέον χαλύβδινα πλέγματα. 
Τέλος παρουσιάστηκε ανάγκη διευθέτησης των όμβριων υδάτων στις οδούς Ηούς και Νικηταρά. Προκειμένου 
να υλοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες χρειάζεται αύξηση των πλαστικών αγωγών αποχέτευσης (ΑΤ40), 
αύξηση των φρεατίων υδροσυλλογής (ΝΤ8 & ΝΤ9) και των συνδέσεων αυτών με τους αγωγούς (ΑΤ39). 
Ο 2ος Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 796.698,12 € (με Φ.Π.Α.) δεν παρουσιάζει αύξηση της δαπάνης 
εργασιών ως προς την αρχική σύμβαση,  αλλά συμπεριλαμβάνει την αύξηση για την αποζημίωση 
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των απολογιστικών δαπανών για την ανακύκλωση των προϊόντων εκσκαφής που έχει εγκριθεί με τον 
1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, όπως αυτό αναλύεται ως εξής: 
 
 

 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

€ 

1
ος 

Α.Π.Ε. 

€ 

2
ος 

Α.Π.Ε. 

€ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 (με 18% ΓΕ & ΟΕ) 
528.244,63 576.685,23 577.821,54 +49.576,91 

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ  

(με 18% ΓΕ & ΟΕ) 
0,00 28.407,06 29.659,78 +29.659,78 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 79.236,69 2.389,03 0,00 -79.236,69 

ΣΥΝΟΛΟ 607.481,32 607.481,32 607.481,32 0,00 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 17,16 17,16 17,16 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 607.498,48 607.498,48 607.498,48 0,00 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 0,00 35.000,00 35.000,00 +35.000,00 

Φ.Π.Α.24% 145.799,64 154.199,64 154.199,64 8.400,00 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 753.298,12 796.698,12 796.698,12 43.400,00 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του 
Σώματος.  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 
                                                                                        ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

      ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
             ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
             ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
     
          
        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
    

    
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 

 


