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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το με αριθμό 13/18 Οκτωβρίου 2018
Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

Περίληψη Θέματος
Αριθ. Απόφασης 221 /2018
Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου
«Σύνδεση
Δ.Δ.
Παλαιοχωρίου
Μπότσαρη – με το Δ.Δ. Αλεποχωρίου
Μπότσαρη
–
Σιστρουνίου
(επικαιροποίηση)»
Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης(Αγία Κυριακή
Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 18ην του μηνός
Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Δωδώνης, μετά από την υπ’ αριθ. 7467/522/12-10-2018 γραπτή πρόσκληση
του Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, όπως αυτή σας έχει διανεμηθεί, και η οποία δημοσιεύθηκε στο
Δημοτικό Κατάστημα και στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας, και επιδόθηκε
νόμιμα στον κ. Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και
στους Πρόεδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
μας, όπως ονομαστικά αναφέρονται στην πρόσκληση να παραστούν στην
συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010.
Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στους Προέδρους των Τοπικών
Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης και
Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν
στην συνεδρίαση σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 4165/26-01-2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.
3443/2006.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η
νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι σε σύνολο
«27» μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «23»
μέλη, ήτοι:
Παρόντες
Απόντες
1. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Πρόεδρος Δ.Σ)
1. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ
2. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ( Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
(Γραμματέας Δ.Σ)
3. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
2. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(Αντιδήμαρχος)
3. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
4. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αντιδήμαρχος)
7. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
9. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
και κλήθηκαν νόμιμα
10. ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
11. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
12. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
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14. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
19. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
20. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
21. ΝΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Παρών στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο Δήμαρχος κ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού για την τήρηση των πρακτικών,
σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 97 του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα(Ν.3463/2006).
Παρών στην συνεδρίαση ήταν επίσης και ο κ. Ναούμ Γεώργιος –Πολιτικός
Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Δωδώνης, για την εισήγηση θεμάτων και παροχή διευκρινήσεων στο
σώμα σε θέματα της αρμοδιότητάς του.
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Τοπικών Κοινοτήτων: Αβγού (Πετράκης Αντώνιος), Αγίας Αναστασίας
(Γκόλας Θεόφιλος), Αγίας Τριάδας (Ζώης Φώτιος), Αγίου Ανδρέα (Νούση
Μαριάννα), Αλεποχωρίου – Μπότσαρη (Παργανάς Ευάγγελος),
Ανθοχωρίου (Κύρκος Μιχαήλ), Άρδοσης (Λιόντος Χαρίλαος), Αρτοπούλας
(Παπαδοπούλου Αρετή), Αχλαδέας (Σκουλίκας Κωνσταντίνος), Βαργιάδων
(Μπούτζιας Χρήστος), Γεωργάνων (Νίκας Οδυσσεύς), Δερβιζάνων
(Λαμπράκης Αθανάσιος), Δωδώνης (Μήτσης Χριστόδουλος), Επισκοπικού
(Τασιούλας Θωμάς), Κοπάνης (Δρόσος Ιωάννης), Κουμαριάς ( Κύρκος
Ιωάννης), Κωστάνιανης
(Κανδρέλης Δημήτριος), Λίππας
(Μπέτσης
Δημήτριος), Μαντείου (Ντάρας Θεόδωρος), Μελιγγών (Κωστούλας
Σταύρος), Μουσιωτίτσας (Νικόπουλος Νικόλαος), Μπαουσιών (Φαρμάκης
Πέτρος), Μυροδάφνης (Δερβέντζας Θεμιστοκλής), Πεντολάκκου (Τόλης
Χρήστος),
Σερβιανών (Κωστής Λάμπρος),
Σμυρτιάς (Παπαϊωάννου
Χριστόφορος), Τερόβου (Αυγέρης Ηλίας).
ενώ απόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:
Αγίου Νικολαου (Τζαλαβρά Mαρίνα), Ασπροχωρίου (Κάλλος
Κωνσταντίνος), Βαλανιδιάς (Χαρίτος Ανδρέας), Βαρλαάμ (Ρίζος Βασίλειος),
Βουλιάστης (Γαλανός Δημήτριος), Δραγοψάς (Βαγενάς Αριστείδης),
Δραμεσιών (Σουμάλας Χριστόφορος), Ελάφου ( Δημάκης Δημήτριος), ,
Ζωτικού (Πάκος Νικόλαος), Θεριακησίου (Λώλος Νικόλαος), Καταμάχης
(Δούλης Στέφανος), Κερασέας (Γκότοβος Γεώργιος), Κουκλεσίου (Κίτσος
Γεώργιος),
Κρυφοβού (Σκλιβανίτης Γεώργιος), Μελιάς (Χορέβας
Παναγιώτης), Μπεστιάς (Κολιάκης Χαράλαμπος),
Παλαιοχωρίου –
Μποτσαρη (Μπότσαρης Ανδρέας), Παρδαλίτσας (Πανταζής Κωνσταντίνος),
Πέρδικας (Ζώης Φίλιππος), Πεστών (Τασιούλας Αριστείδης), Πλατανίων
(Παππάς Κωνσταντίνος), Πολυγύρου ( Ράιδος Ιωάννης), Ραβενίων ( Δήμος
Ηλίας),
Ρωμανού (Αρζαμάνογλου Νικόλαος), Σενίκου
( Βασιλείου
Νικόλαος),
Σεριζιανών (Σακκάς Νικόλαος), Σιστρουνίου (Αποστολάκης
Ευστράτιος (Στρατής), Σκλίβανης (Χρήστου Θωμάς), Ψήνας ( Γιώτης
Βασίλειος)
Από την συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών
Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΣ, Δωδώνης κ. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και Σελλών κ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ
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ΙΩΑΝΝΗΣ οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί
νόμιμα.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, στο οποίο συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Εκπρόσωπος
της Τοπικής Κοινότητας ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ κ. ΠΑΡΓΑΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.8 του Ν. 3852/2010, και
απόντων του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ κ. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ και του Προέδρου της Τοπικής
Κοινότητας ΣΙΣΤΡΟΥΝΙΟΥ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΣΤΡΑΤΗ)
παρότι κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.8 του Ν.
3852/2010, έδωσε το λόγο στoν Ναούμ Γεώργιο – Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
να εισηγηθεί το εν λόγω θέμα, και αυτός παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα
εξής: Το θέμα αφορά την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών του έργου: : « Σύνδεση Δ.Δ. Παλαιοχωρίου Μπότσαρη με το
Δ.Δ. Αλεποχωρίου Μπότσαρη-Σιστρουνίου (επικαιροποίηση)» του
Δήμου Δωδώνης, του ανάδοχου Κωνσταντίνου Κώστα Ε.Δ.Ε
Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η - Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η
(που συνοδεύει τον 3ο ΑΠΕ )
Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας ( περιληπτικά )
α) Αρχικό (συμβατικό) αντικείμενο :
Η μελέτη αφορά στη χάραξη του δρόμου από το Δ.Δ. Παλαιοχωρίου
Μπότσαρη έως το Δ.Δ. Αλεποχωρίου Μπότσαρη , με συνολικό μήκος 2.766
m περίπου.
Για την βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά πρόκειται να εκτελεσθούν χωματουργικές
εργασίες (εκσκαφές, κατασκευή επιχωμάτων, διαπλατύνσεις). Επίσης θα
γίνει κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων υδάτων, κατασκευή τάφρου,
οδοστρωσία, κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και διαγράμμιση.
β) Αντικείμενο σύμφωνα με τον 3ο ΑΠΕ
Το αντικείμενο του έργου στον παρόντα ΑΠΕ παραμένει το ίδιο όσον αφορά
στα γεωμετρικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της μελετώμενης οδού
σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ. Υπάρχουν μόνο τροποποιήσεις στις ποσότητες που
προκύπτουν από προμετρικά και επιμετρητικά στοιχεία.
1.
Συγκεκριμένα κατ΄ άρθρο σε σχέση με τον 2 ο ΑΠΕ προκύπτουν οι
εξής μεταβολές:
•
Α.Τ. Α-2, Α.Τ. Α-3.2
Δεν προκύπτει μεταβολή
Α.Τ. B-1
Μικρή αύξηση της ποσότητας προκύπτει από τις
προβλεπόμενες εκσκαφές τάφρου
•

Α.Τ. Α-18.2 , Α-20
Δεν προκύπτει ουσιαστική μεταβολή

•

Α.Τ. ΝΤ1, ΝΤ2
Δεν προκύπτει μεταβολή
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•
•

•

Α.Τ. Β-2 , Β-29.2.2, Β- 29.3.1.
Δεν προκύπτουν ουσιαστικές μεταβολές
Α.Τ. Β-29.3.2,
Αύξηση ποσότητας που προκύπτει από έργα διαπλάτυνσης και
αποκατάστασης των υφιστάμενων πλακοσκεπών οχετών στις (1 ο
τεχνικό) Χ.Θ. Α10 Χ.Θ. 0+768,89 και (2 ο Τεχνικό) Τ17 Χ.Θ. 1-308,46
Συγκεκριμένα στην Χ.Θ Α10 Χ.Θ. 0+768,89 θα καθαιρεθούν τα
υπάρχοντα στηθαία από σκυρόδεμα τα οποία είναι σχεδόν
κατεστραμμένα και θα κατασκευαστούν πλευρικές δοκοί που θα
εδράζονται στο υπάρχον τεχνικό αλλά και κατ επέκταση στο έδαφος
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο πλάτος του δρόμου και θα
κατασκευαστούν συνοδά έργα αποκατάστασης του υπάρχοντος
τεχνικού αλλά και διευθέτησης των ομβρίων υδάτων περιξ του
τεχνικού.
Όμοια έργα θα γίνουν στο τεχνικό στη Χ.Θ. Τ17 Χ.Θ. 1-308,46
Α.Τ Β-29.3.4
Δεν προκύπτει μεταβολή

•

Α.Τ. Β-30.2
Αύξηση της ποσότητας εξαιτίας των έργων που περιγράφτηκαν στο ΑΤ.
Β-29.3.2 ως άνω.

•

Α.Τ. 12.01.01.03
Δεν προκύπτει μεταβολή

•

Α.Τ. ΝΤ3,
Μείωση τιμής λόγω επιμετρητικών στοιχείων.

•

Α.Τ ΝΤ4, ΝΤ5
Δεν προκύπτει μεταβολή
Α.Τ. Γ-1.1, Γ-3
Δεν προκύπτει μεταβολή

•
•

Α.Τ. Γ-2.2
Μικρή αύξηση ποσότητας λόγω επιμετρητικών στοιχείων.

•

Α.Τ. Δ-3, Δ-8.1
Μικρή αυξομείωση ποσοτήτων λόγω επιμετρητικών στοιχείων.

•

Α.Τ Ε-1.1.1,
Μείωση ποσότητας μετά από οριστικοποίηση θέσεων και μήκους
όπου απαιτείται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας
Ε-8.3, Ε-10.1
Δεν προκύπτει μεταβολή

•
•

Ε-17.1
Μικρή μείωση λόγω ακριβέστερης προμέτρησης
2. Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 και αποτελεί συνεχιζόμενη πράξη
στο μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 του Π.Α.Α. 2014-2020 ( Απόφαση Υπ. Αγροτ.
Ανάπτυξης και τροφίμων Α.Π. 4383/7/6/2017) κωδ πράξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.)
949158.
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3. Μελέτη
Η (επικαιροποιημένη) μελέτη θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Δωδώνης και εγκρίθηκε με την Αρ.213/2014 Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Δωδώνης
προϋπολογισμού 615.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%).
4. Δημοπρασία
Η δημοπρασία έγινε σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη. Το έργο εκτελείται
με εργολαβία από τον Κων/νο Κώστα Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την αριθ.
100/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (έγκριση πρακτικών της
Δημοπρασίας), και με το αριθμ. Πρωτ. 40588/8691/10-07-2015 έγγραφο της
Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ.
Μακεδονίας για έλεγχο της νομιμότητας της εν λόγω απόφασης, με μέση
έκπτωση 54,39% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
5. Συμφωνητικό
Το συμφωνητικό, με αρ.πρωτ. 7065, υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου
Δωδώνης και του αναδόχου Κων/νου Κώστα την 20 η Αυγούστου 2015 για
ποσό 280.528,61 € με τον ΦΠΑ (23%).
6. Προθεσμίες
Προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ήταν η 30/11/2015
α) Με την αριθμ. 10337/20-11-2015 αίτηση ζητήθηκε η 1η παράταση
προθεσμίας περαίωσης εργασιών όπως και χορηγήθηκε μέχρι 31-12-2015
με την υπ’αριθμ. 190/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Δωδώνης.
β) Με την αριθμ. 11263/15-12-2015 αίτηση ζητήθηκε η 2η παράταση
προθεσμίας περαίωσης εργασιών όπως και χορηγήθηκε μέχρι 30-6-2016 με
την υπ’αριθμ. 215/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Δωδώνης.
γ) Με την αριθμ. 4920/13-6-2016 αίτηση ζητήθηκε η 3η παράταση
προθεσμίας περαίωσης εργασιών όπως και χορηγήθηκε μέχρι 31-12-2016
με την υπ’αριθμ. 143/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Δωδώνης.
δ) Με την αριθμ. 10028/16-11-2016 αίτηση ζητήθηκε η 4η παράταση
προθεσμίας περαίωσης εργασιών όπως και χορηγήθηκε μέχρι 30-09-2017
με την υπ’αριθμ. 325/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Δωδώνης.
ε) Με την αριθμ. 7039/27-07-2017 αίτηση ζητήθηκε η 5η παράταση
προθεσμίας περαίωσης εργασιών όπως και χορηγήθηκε μέχρι 30-03-2018
με την υπ’αριθμ. 186/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Δωδώνης.
στ) Με την αριθμ. 1196/14-02-2018 αίτηση ζητήθηκε η 6η παράταση
προθεσμίας περαίωσης εργασιών όπως και χορηγήθηκε μέχρι 30-07-2018
με την υπ’αριθμ. 54/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Δωδώνης.
ζ) Με την αριθμ. 4744/9-07-2018 αίτηση ζητήθηκε η 7η παράταση
προθεσμίας περαίωσης εργασιών όπως και χορηγήθηκε μέχρι 30-09-2018
με την υπ’αριθμ. 186/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Δωδώνης.
Μέχρι σήμερα , έχει κατασκευαστεί περίπου το 90% του έργου.
7. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Ο παρών 3ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός,
και συντάχθηκε σύμφωνα με τα ΠΠΑΕ που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα, τις
προμετρήσεις της μελέτης και τις προμετρήσεις που συνοδεύουν τον ΑΠΕ
για τις διαφοροποιημένες ποσότητες εργασιών.
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7.1 Με τον παρόντα ΑΠΕ παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων
εργασιών που διαφοροποιούνται από τις αντίστοιχες συμβατικές λόγω των
αναγκών του έργου (όπως αυτές παρουσιάστηκαν και στην παρ. 1β του
παρόντος) και με τις οποίες δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η
λειτουργικότητα του έργου. Κατόπιν των παραπάνω συντάχθηκε ο 3 ος ΑΠΕ.
7.2 Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 3ου Α.Π.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Απρόβλεπτα
αναθεώρηση
ΣΥΝΟΛΟ

224.468,82
0,00
3.603,22
228.072,04

Φ.Π.Α. (24%)
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

54.737,29
282.809,33

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3ος ΑΠΕ)
συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν.
3669/2008, περιλαμβάνει την ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών,
τόσο από καταστάσεις που δεν ήταν γνωστές ή δεν μπορούσαν να
διαγνωστούν και προμετρηθούν στη φάση της μελέτης του έργου, όσο και
για την διόρθωση προμετρητικών παραλείψεων της μελέτης, Οι επί έλασσον
δαπάνες των ομάδων, δεν υπερβαίνουν το ποσοτικό όριο του 20% των
συμβατικών αντιστοίχων και το 10% της σύμβασης, σύμφωνα με το Ν.
3481/2006.
Η προτεινόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 282.809,33 € με
ΦΠΑ και ( 228.072,04 € χωρίς ΦΠΑ ).
Ο Παρών Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει διαφοροποίηση της εγκεκριμένης
δαπάνης.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ. Δημοτικών
Συμβούλων, όπως αυτή φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό Νο 13
της συνεδρίασης της 18-10-2018, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες
διευκρινήσεις από τον εισηγητή, στην συνέχεια δε, όσοι εκ των Δημοτικών
Συμβούλων πήραν τον λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους, τις προτάσεις και
τις παρατηρήσεις τους και κλείνοντας την συζήτηση ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη
όσα ανέφερε στην εισήγησή του, ο κ. Ναούμ Γεώργιος – Πολιτικός Μηχανικός
Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Δωδώνης, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010,
καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010, όπως επίσης
και τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και του
Ν.2229/94 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες
διατάξεις», καθώς και το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 όπως και το άρθρο 61
του Ν. 4257/2014, και το υπ΄ αριθμόν 6785/20-09-2018 έγγραφο από το
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου
Δωδώνης με θέμα την έγκριση του 3 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
του έργου και τον φάκελο του έργου.

Αποφασίζει O μόφωνα
1.Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: « Σύνδεση
Δ.Δ. Παλαιοχωρίου Μπότσαρη με το Δ.Δ. Αλεποχωρίου ΜπότσαρηΣιστρουνίου (επικαιροποίηση)» του Δήμου Δωδώνης, του ανάδοχου του
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έργου Κωνσταντίνου Κώστα Ε.Δ.Ε, και ο οποίος σύμφωνα με την
αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας και διευθύνουσας υπηρεσίας (τεχνική
υπηρεσία Δήμου Δωδώνης) με αντικείμενο την παρούσα εργολαβία
συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν.
3669/2008, περιλαμβάνει την ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών,
τόσο από καταστάσεις που δεν ήταν γνωστές ή δεν μπορούσαν να
διαγνωστούν και προμετρηθούν στη φάση της μελέτης του έργου, όσο και για
την διόρθωση προμετρητικών παραλείψεων της μελέτης, Οι επί έλασσον
δαπάνες των ομάδων, δεν υπερβαίνουν το ποσοτικό όριο του 20% των
συμβατικών αντιστοίχων και το 10% της σύμβασης, σύμφωνα με το Ν.
3481/2006.
2.Ο Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει διαφοροποίηση της εγκεκριμένης δαπάνης, και το
ύψος δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσόν των 282.809,33 € με
ΦΠΑ και ( 228.072,04 € χωρίς ΦΠΑ ).
Με την θετική ψήφο του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ κ. ΠΑΡΓΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.
Απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 221/2018
Αφού δεν υπάρχουν άλλα θέματα γραμμένα στην ημερήσια διάταξη για
συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρών πρακτικό το οποίο αφού
αναγνώσθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Τα Μέλη
(Τ.Σ.Υ)
(Τ.Υ)
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
Ακολουθούν Υπογραφές
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
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