
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 535/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 53/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

       Θέμα:  Έγκριση 2ου Α.Π.Ε ( Τακτοποιητικού -Τελικού ) του έργου : '' Σ018
                   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  '
                  
            

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.27479/20-12-2019 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
      1.  Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 1.  Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος
      2.  Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος 2.  Νίτσας Γεώργιος    -      Τακτικό μέλος
      4.  Αργυρός Λεωνίδας     -  Τακτικό μέλος 3.  Κωστούλας Βασίλειος -  Τακτικό μέλος
      5.  Κουμπής  Γρηγόρης    - Τακτικό μέλος
      6.  Ροπόκης Ευάγγελος -    Τακτικό μέλος
      7.  Πιπιλίδης Λάζαρος  -     Τακτικό μέλος

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ.Στ. Μπόμπορη, δημοτικό υπάλληλο.

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  θέμα , παρουσίασε  την εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ.Ηλ.Τσσάγκας), που έχει ως εξής: 

  «...Έχοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

-Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84

και  του  εκτελεστικού  του  Π.Δ.609/85  όπως  τροποποιήθηκαν,  συμπληρώθηκαν  και  ισχύουν

σήμερα.

-Τον φάκελο της εργολαβίας.

-Την από 31/10/2018 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου

για την κατασκευή του έργου.

Α’ ΓΕΝΙΚΑ
1.Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):

Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 174.518,00 ευρώ περιλαμβανομένου του ΓΕ&ΟΕ 18%, 
Φ.Π.Α 24% αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο << Σ018 Επισκευή και συντήρηση 
σχολείων Δήμου Πρέβεζας >> και περιλαμβάνει εργασίες επισκευής και συντήρησης στα 
σχολικά κτίρια του Δήμου Πρέβεζας όλων των βαθμίδων που παρουσιάζουν προβλήματα που 
σχετίζονται κυρίως με την ασφάλεια και την υγιεινή και κρίνονται αναγκαίες και επείγουσες να 
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εκτελεσθούν ,για την ομαλή λειτουργία τους για την ασφάλεια των μαθητών και των 
διδασκόντων. Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια των αργιών και των 
διακοπών των σχολείων.

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να εκτελεσθούν οικοδομικές ,υδραυλικές και 
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες απαραίτητες για την αποκατάσταση των φθορών που 
δημιουργήθηκαν στα σχολικά κτίρια του Δήμου Πρέβεζας με την πάροδο του χρόνου λόγω 
χρήσης ,αλλά και για την ενεργειακή αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με την 
αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων φθορίου με νέα τύπου LED για την εξοικονόμηση 
ενέργειας και οικονομίας .

Στην παρούσα μελέτη συμπεριλαμβάνονται τα αιτήματα εκείνα που αφορούν κυρίως σε 
οικοδομικές εργασίες συντήρησης και επισκευής των σχολικών κτιρίων όπως εργασίες 
μονώσεων, σοβαντισμάτων, επιδιορθώσεων κλπ. Γενικά οι εργασίες αφορούν τα σχολικά κτίρια 
εσωτερικά και τις εγκαταστάσεις τους, καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο - αυλή μέχρι και την 
εξωτερική περίφραξη. Βασικός στόχος της μελέτης είναι η επιδιόρθωση προβλημάτων που έχουν
προκύψει με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών που στεγάζονται σε αυτά 
και η βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών. Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών που 
εκτελούνται είναι εσωτερικά των σχολικών κτιρίων και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

 Επιδιόρθωση ξύλινων κεραμοσκεπών, τοποθέτηση υγρομόνωσης, θερμομόνωσης 
Έλεγχος μόνωσης στέγης για εισροή υδάτων και αντικατάσταση σπασμένων κεραμιδιών 
όπου απαιτείται

 Στεγανοποίηση - υγρομόνωση σε περιοχές και σημεία όπου υπάρχει εισροή όμβριων 
υδάτων ταρατσών-κεραμοσκεπών και τοποθέτηση ασφαλτόπανου και θερμομόνωσης για 
να αποτραπεί η εισροή ύδατος όπου υπάρχει

 Πλήρωση και αποκατάσταση αρμών διαστολής ( οριζοντίων-κατακόρυφων)

 Συντήρηση κουφωμάτων (εσωτερικά - εξωτερικά) και σιδηρών κιγκλιδωμάτων 
(κολλήσεις, μερικά συμπληρώματα)

 Τοποθέτηση γυψοσανίδων - τσιμεντοσανίδων για κατασκευή χωρισμάτων αιθουσών

 Συντήρηση η τοποθέτηση ψευδοροφών

 Επιδιορθώσεις επιχρισμάτων (καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων - νέα επιχρίσματα)

 Αποκατάσταση η ενίσχυση οριζόντιων και κατακόρυφων στοιχείων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα

 Εξωτερικές επισκευές τοιχοποιίας με προστασία διαβρωμένου οπλισμού και 
αποκατάσταση του ενανθρακωμένου σκυροδέματος

 Αντικατάσταση των υδρορροών της στέγης και τοποθέτηση νέων υδρορροών όπου 
απαιτείται

 Ελεγχος και αποκατάσταση ρωγμών τοιχοποιίας αιθουσών διδασκαλίας

 Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα

 Επισκευές - συντηρήσεις μονώσεων ταρατσών, στεγών, τοίχων, πλακών και άλλων 

στοιχείων σκυροδέματος 

 αντικατάσταση υδρορροών 

 πλήρη αποκατάσταση ζημιών τμημάτων εμφανούς σκυροδέματος που έχουν υποστεί 

φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού .

 εργασίες διαρρυθμίσεων όπου είναι απαραίτητο να γίνουν για την εύρυθμη λειτουργία 

των σχολικών μονάδων και χωρίσματα με γυψοσανίδα
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 αποκατάσταση οροφής αιθουσών διδασκαλίας όπου έχει αποκολληθεί τμήμα 

επιχρίσματος .

 καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων ή συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων

.

 χρωματισμοί σχολικών μονάδων, βοηθητικών χώρων, περιφράξεων και κουφωμάτων σε 

όσες αποχρώσεις υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

 αντικατάσταση φθαρμένων κουφωμάτων παραθύρων ή πορτών αφού προηγηθεί η 

αποξήλωση τους .

 αντικατάσταση σπασμένων τμημάτων μαρμάρων σε ποδιές παραθύρων και σκαλοπάτια 

(όπου απαιτηθεί), στερέωση χαλαρών μαρμάρινων πεζουλιών με χρήση κατάλληλων 

βυσμάτων ή και κατάλληλης αρμόκολλας , κλπ. 

 επιστρώσεις εσωτερικών ή εξωτερικών δαπέδων με πλακίδια group 4 , πλάκες μαλακού 

μαρμάρου, κυβόλιθων, πλάκες τσιμέντου αφού προηγηθεί η αποξήλωση των σπασμένων

– φθαρμένων .

 επενδύσεις τοίχων με πλακίδια group 1 αφού προηγηθεί η αποξήλωση των σπασμένων – 

φθαρμένων πλακιδίων.

 συντήρηση χώρων υγιεινής, δικτύων ύδρευσης-θέρμανσης όπως η αντικατάσταση 

σωληνώσεων παροχής νερού, κεντρικής θέρμανσης κλπ. λόγω διαρροής .

 Επισκευή και συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης σχολείων που έχουν μειωμένη 

απόδοση θέρμανσης και περιλαμβάνει αντικατάσταση καυστήρα ,λέβητα ,θερμαντικών 

σωμάτων όπου χρειάζεται ,επισκευή των παλαιών καθώς και λοπών οργάνων λειτουργίας

της κεντρικής θέρμανσης. 

 αντικατάσταση ειδών υγιεινής όπως καζανάκια, λεκάνες, νιπτήρες κλπ. ή πλήρης 

ανακατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων χώρων υγιεινής .

 ακόμη στα πλαίσια συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των χώρων που 

διαρρυθμίζονται προβλέπεται: η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων καθώς και η 

αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορίου με λαμπτήρες τύπου LED για την ενεργειακή 

αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την εξοικονόμηση ενέργειας , καθώς και η 

αντικατάσταση πριζών όταν κρίνεται απαραίτητο .

 τέλος η συντήρηση και ανακαίνιση του εξωτερικού χώρου - αυλή που αναπτύσσεται 

μεταξύ των κτιρίων και της περίφραξης του οικοπέδου όπως : 

 συντήρηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, αυλοθυρών , συντήρηση και κατασκευή εξωτερικών

δαπέδων, κλιμακοστασίων 

 συντήρηση ή συμπλήρωση περίφραξης, σιδηρών αυλόθυρων κλπ. 
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 Κατασκευή κιγκλιδωμάτων -προστασίας σε διάφορες θέσεις.

 κατασκευή τμήματος νέας περίφραξης από σιδερένιο κιγκλίδωμα 

 ενίσχυση σιδηρών κιγκλιδωμάτων όπως περίφραξης με πάκτωση σε ικανό βάθος.

 γενικά συντήρηση δικτύων όπως ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων

 τοποθέτηση πλακών τσιμέντου, μαρμάρου κλπ.

Αναλυτικά οι επεμβάσεις αφορούσαν στα σχολικά κτίρια του Δήμου Πρέβεζας και είναι : 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

11o Νηπιαγωγείο Πρέβεζας ( Παντοκράτορας)

Υπερύψωση διαδρόμου πρόσβασης με κατασκευή τσιμεντένιου δαπέδου μήκους 28,00 μ και 
πλάτους 1,20 μ 

Τοποθέτηση περιμετρικής υδρορροής οριζόντιας και κάθετης 

Επισκευή στέγης και στεγάνωση

13ο Νηπιαγωγείο Πρέβεζας

Επισκευή ,στεγάνωση ξύλινης στέγης

4ο Νηπιαγωγείο Πρέβεζας

Επισκευή και στεγάνωση στέγης-Υδροροές

Αναβάθμιση φωτισμού με λάμπες LED-μπρίζες -διακόπτες

Νηπιαγωγείο Μύτικα 

Αντικατάσταση υαλοστασίων των W.C (περσίδες) και τοποθέτηση σιτών

Επισκευή και συντήρηση πόρτας εισόδου

Επίχωση και κλείσιμο κενού κάτω μέρους της εξωτερικής σκάλας.

Νηπιαγωγείο Ν.Ωρωπού

Εργασίες μονώσεως στέγης

Κατασκευή οριζόντιας  και κατακόρυφης υδρορροής στέγης 

Νηπιαγωγείο Αρχαγγέλου

Επισκευή της κεραμοσκεπους στέγης της αίθουσας διδασκαλίας, του αποθηκευτι -

κού χώρου και των W.C καθώς και των στεγάστρων των παραθύρων

1ο Δημοτικό σχολείο Πρέβεζας 

Τοποθέτηση πλακιδίων στον τοίχο των W.C

Επισκευή ,συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου 
με λάμπες LED

2ο Δημοτικό σχολείο Πρέβεζας

Αντικατάσταση ξύλινων υαλοστασίων με αλουμινίου

Επισκευή ,συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

3ο Δημοτικό σχολείο Πρέβεζας

Επισκευή ,συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

Επισκευή κ συντήρηση στέγης

4ο Δημοτικό σχολείο Πρέβεζας

Αρμοί με αρμοκάλυπτρα και στεγάνωση
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Ορθομαρμάρωση μαρμαροποδιών

5ο δημοτικο σχολείο 

Σκυροδέτηση περιμετρικά δένδρων για κατασκευή φωλεών και πλήρωση με κηπόχωμα διαστ. 
0,50μ Χ 0,30μ και διαμέτρου 3,00 μ

Επισκευή ,συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

6ο Δημοτικό σχολείο Πρέβεζας

Επισκευή ,συντήρηση κεντρικής θέρμανσης και ηλεκτρικής εγκατάστασης (αντικατάσταση 
θερμαντικών σωμάτων ,διακοπτών ,σωληνώσεων ,λαμπτήρων φωτισμού ,κλπ λόγω φθοράς και 
προβλημάτων οξείδωσης)

Χρωματισμοί εξωτερικοί βόρειας πλευράς 

Καθαίρεση και επισκευή επιχρισμάτων

7ο Δημοτικό σχολείο Πρέβεζας

Επισκευή ,συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίου αλουμινίου

Επισκευή κατακόρυφης και οριζόντιας υδρορροής

8ο Δημοτικό σχολείο Πρέβεζας

Μόνωση επαφής μεταξύ σχολικού κτιρίου και του κτιρίου των W.C

Επισκευή ,συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

Δημοτικό σχολείο Λουρου 

Αντικατάσταση καυστήρα ,συντήρηση κεντρικής θέρμανσης και αντικατάσταση θερμαντικών 
σωμάτων

Επισκευή ,συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

Δημοτικο σχολείο Ν.Ωρωπού

Αντικατάσταση καυστήρα και συντήρηση κεντρικής θέρμανσης

Επισκευή ,συντήρηση σιδηρών κατασκευών γυμναστηρίου 

Επισκευή ,συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

Δημοτικό σχολείο Μύτικα

Επισκευή, συντήρηση στέγης 

Επισκευή επιχρισμάτων τοιχοποιίας

Επισκευή περίφραξης

Τσιμεντόστρωση εισόδου 

Επισκευή, συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

Μόνωση σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης και συντήρηση της

Δημοτικό σχολείο Χειμαδιού

Πόρτα στην περίφραξη και χρωματισμός εμπρόσθιας όψης

Συντήρηση σιδηρών κατασκευών ( ασφάλειες μεταλλικές στα παράθυρα)

Επισκευή ξύλινης στέγης και στεγάνωση

1ο Γυμνάσιο Πρέβεζας

Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 
κτιρίου

Επισκευή επιχρισμάτων κεντρικής εισόδου, βόρεια πλευρά κ αίθουσες διδασκαλίας

κάτω ορόφου

Επισκευή τμήματος κεραμοσκεπούς στέγης
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Επισκευή-συντήρηση ξύλινου ταβανιού 40 μ2

Αντικατάσταση βρυσών αύλειου χώρου

2ο & 3ο Γυμνάσιο Πρέβεζας

Εργασίες υγρομόνωσης στο σχολικό συγκρότημα

Διαμόρφωση χώρου για δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων

4ο Γυμνάσιο Πρέβεζας

Καθαίρεση επιχρισμάτων-νέα επιχρίσματα

Απορροή όμβριων

Γυμνάσιο Λούρου

Επισκευή ,συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση

του κτιρίου

1ο Λύκειο Πρέβεζας

Διαμόρφωση θύρας εισόδου με μηχανισμό (αυτόματο άνοιγμα-κλείσιμο ,κουδούνι)

Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

Επισκευή-συντήρηση στέγης

2Ο Λύκεio Πρέβεζας

Επισκευή ψευδοροφής και αντικατάσταση φωτιστικών οροφής με λαμπτήρες Led

Μουσικό Γυμνάσιο

Διαμόρφωση χωρισμάτων τριών αιθουσών με γυψοσανίδες 

Έλεγχος και τοποθέτηση νέων υδρορροών

Αντικατάσταση των κατεστραμμένων πλακών της ψευδοροφής

Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού ,πριζών και διακοπτών στις αίθουσες.

Συντήρηση χώρων υγιεινής

Εργασίες τοποθέτησης μονωτικού υλικού 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Πρέβεζας

Μόνωση στέγης στην ένωση με το κτίριο του Νηπιαγωγείου 

2. Αντικείμενο σύμφωνα με τον  2  ο    Α.Π.Ε.(Τακτοποιητικός).
Ο 2ος Α.Π.Ε.(Τακτοποιητικός)  συντάχθηκε με βάση τις οριστικές τελικές ποσότητες που
 προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου & οι οποίες δεν διαφοροποιούνται
 ουσιαστικά από τις ποσότητες της μελέτης και του 1ΟΥ ΑΠΕ . Έτσι έγιναν μικρές
 αυξομειώσεις ποσοτήτων σε βάρος του κονδυλίου των απροβλέπτων ,πάντοτε στο
 πνεύμα του Ν.4412/2016  

3. Μελέτη -Συμβατικά Τεύχη –Συμφωνητικό
α) ) H μελέτη έχει συνταχθεί  από την Τ.Υ του Δήμου Πρέβεζας με αριθ. 30/2018
β)  Με  την  υπ’αριθμ  553/2018   απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Πρέβεζας
(ΑΔΑΜ  19AWRD003815548)  έγινε  η  ανάθεση-κατακύρωση  του  έργου  στην   εργοληπτική
επιχείρηση ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   με  έκπτωση   36 %
γ).  Το συμφωνητικό έγινε την  31/10/2018  μεταξύ του αναδόχου ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  και
του Δήμου Πρέβεζας για το ποσό   90.073,80 ευρώ πλέον  ΦΠΑ & η εγκατάσταση έγινε
αυθημερόν.

4. Προθεσμίες
Προθεσμία πού τάσσει  η αρχική σύμβαση : (12) μήνες ήτοι στις 31/10/2019
Εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας (2) μηνών με την υπ’ αριθμ 371/2019 Α.Δ.Σ  και ορίζεται 
προθεσμία περαίωσης του έργου η 31/12/2019
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5. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας
Συμβατική Δαπάνη Εργασιών   90.073,80  €  πλέον  Φ.Π.Α.

6. Ανακεφαλαιωτικοί  πίνακες
 Συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ 371/2019 Α.Δ.Σ ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός 
Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός ) 
Ο παρών 2ος Α.ΠΕ (Τακτοποιητικός –Τελικός)  συντάχθηκε για την τακτοποίηση των
 ποσοτήτων του έργου με βάση τον 1ο ΑΠΕ όπως αυτές προκύπτουν από  τις οριστικές
 τελικές αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου λόγω μικρών αυξομειώσεων των ποσοτήτων του 
έργου.
Β’ ΕΙΔΙΚΑ
1.)  Λόγοι πού επέβαλαν την σύνταξη του  2  ου   Α.Π .Ε. (Τακτοποιητικός-Τελικός )
Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων του έργου με βάση τις
 ποσότητες που προέκυψαν από τις οριστικές τελικές αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου & οι
 οποίες δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τις ποσότητες της μελέτης και του 1ου ΑΠΕ λόγω
 μικρών αυξομειώσεων των ποσοτήτων που ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου
  χωρίς να διαφοροποιηθούν οι δαπάνες σε κάθε ομάδα του έργου.Έτσι έγιναν μικρές
 αυξομειώσεις ποσοτήτων σε βάρος του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών ,πάντοτε στο
 πνεύμα του Ν.4412/2016  χωρίς να αλλάζει ούτε το σχέδιο ούτε η φύση του έργου. 
Ο παρών 2ος Α.Π.Ε ( Τακτοποιητικός-Τελικός  ) παρουσιάζει αύξηση-μείωση κατά 0,00 ευρώ
 είναι συνολικής δαπάνης 90.073,80 ευρώ με τον Φ.Π.Α  και είναι σε χρηματικό ισοζύγιο
 με την εγκεκριμένη  συμβατική δαπάνη του έργου σε ότι αφορά τις εργασίες και δεν 
μεταβάλλεται το συμβατικό και το τεχνικό αντικείμενο του έργου.

2). Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 2  ου   Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού-Τελικού)
                                                                           1ος ΑΠΕ        Προτεινόμενος 2ος Α.Π.Ε
Εγκεκριμένη δαπάνη        : 103.713,30          119.270,27            119.270,27  ευρώ
ΓΕ & ΟΕ 18%                 :    18.668,39          21.468,65              21.468,65  ευρώ
Αθροισμα                       :  122.381,69        140.738,92             140.738,92  ευρώ
Αφαιρείται έκπτωση 36%  :    44.057,41          50.666,01              50.666,01  ευρώ
Σύνολο                          :    78.324,28          90.072,91              90.072,91  ευρώ
Απρόβλεπτη      Δαπάνη    :    11.748,64                 0,01                      0.01  ευρώ
Σύνολο                          :    90.072,92          90.072,92              90.072,92  ευρώ
Πρόβλεψη αναθεώρησης   :            0,88                 0,88                     0,88  ευρώ
Σύνολο                          :     90.073,80         90.073,80              90.073,80  ευρώ
Φ.Π.Α    24%                  :     21.617,71         21.617,71             21.617,71   ευρώ
Γενικό σύνολο                   :  111.691,51      111.691,51         111.691,51 ευρώ
                                                                                  
             

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1)Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού -Τελικού )  που είναι  σε ισοζύγιο  με την

αρχική σύμβαση του έργου   τελικής δαπάνης 111.691,51 ευρώ με Φ.Π.Α δεδομένου οτι δεν

τροποποιείται  το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά

στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.…».

    Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,
 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
 το άρθρο 172 τ.ν. 3463/2006 
 τις Νόμιμες Διαδικασίες
 την αρ. 553/2018 ΑΟΕ (ΑΔΑ  ΨΘΥΘΩΞΧ-ΤΙ9)
 την αρ. 371/2019 ΑΔΣ 
 την εισήγηση της Υπηρεσίας
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

    
 Εγκρίνει  τον 2ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικό-Τελικό ) που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση

του έργου   τελικής δαπάνης 111.691,51 ευρώ με Φ.Π.Α δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το

βασικό  σχέδιο  του  έργου  δηλαδή  η  όλη  κατασκευή  και  τα  βασικά  διακριτά  στοιχεία  του

παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 535/2019.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

                                                             ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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