ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Βριλήσσια, 30 Νοεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ: 17605

ΠΡΟΣ
Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την 31η/2018 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την 5/12/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30,
για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Τακτοποιητικού) του έργου «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»
 ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση μετακίνησης του δημοτικού συμβούλου κ.
Κωνσταντίνου Πολίτη και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση που
διοργανώνει η ΔΕΠΑΝ την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 στη Δράμα
(Εισηγητής: Γραφείου Δημάρχου)
 ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένων
πιστώσεων Προϋπολογισμού, που αφορούν σε παροχή νομικών
υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 203, του Ν.4555/2018»
 ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»
(Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Παναγιώτης Φυκίρης )
 ΘΕΜΑ 5ο: Λήψης Απόφασης για αποστολή πρότασης αναφορικά με τη
λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Βριλησσίων

Συνημμένα: Εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εκτός του 3ου
& 5ου θέματος. Η εισήγηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης θα σας
αποσταλεί μέσω της εφαρμογής We Transfer εξαιτίας του όγκου του αρχείου.

Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1 Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ
ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΑΛΕΞΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΛΥΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ (ΑΛΚΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΑΡΣΕΝΗ - ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΛΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΥΚΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΙΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΪΛΛΗ ΙΣΜΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΖΑΡΛΗ-ΑΣΟΥΤΗ ΙΓΝΑΤΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΗΛΙΑ ΟΡΕΣΤΗ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ
ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ
ΣΑΚΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΒΗΤΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΜΟΥΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (ΚΩΣΤΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΡΦΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) ΣΥΖ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΦΑΡΑΚΛΑ ΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
2 (Γραφείο Δημάρχου) άμεση δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου)
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1 Το Δήμαρχο Βριλησσίων κ. Ξενοφώντα Μανιατογιάννη
2 Γραφείο Δημάρχου

Βριλήσσια,
30 .11.2018
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Tεχνικών Υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ:

Κτηριακής Ανάπτυξης Πόλης
Προς
Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ 1ο:
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:
Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου
«ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

Ως γνωστόν το έργο «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 1.880.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. ποσού 432.400,00 €,
ήτοι συνολικής δαπάνης 2.312.400,00 €, εκτελέστηκε με βάση την υπ’ αριθ. 58/2014 μελέτη του
έργου, που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων. Το
έργο δημοπρατήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2014 και υπογράφηκε σύμβαση κατασκευής του έργου
με την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που προσέφερε έκπτωση 56.92% επί των τιμών της
μελέτης του έργου.
Αναλυτικότερα για το έργο ισχύουν τα κάτωθι:

α) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ:
Στις 11.9.2014 καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων το
υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 14.803 / 11.09.2014 πρωτογενές αίτημα το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ:
14REQ002294583.
β) ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:
Με την υπ' αριθ. 199 / 2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 7Θ1ΛΩ9Ρ-9ΦΣ και καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 14REQ002323979), ψηφίσθηκε πίστωση ποσού 2.312.400,00€ σε
βάρος του Κ.Α. 70.7341.02 για την εκτέλεση του έργου, για το έτος 2014.

γ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Με την υπ’ αριθ. 207 / 2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής( η οποία αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΕΤΨΩ9Ρ-ΥΘΜ, εγκρίθηκαν οι όροι
διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».
δ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Η σχετική με την δημοπράτηση του έργου υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 16.478 / 13.10.2014
Διακήρυξη του Διαγωνισμού, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 14PROC002347009.
ε) ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Με την υπ’ αριθ. 246 / 2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο (Πρόγραμμα

Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 7ΑΔΞΩ9Ρ-ΖΤΡ, κατακυρώθηκε το

αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

στην εταιρεία

«ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε.», ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με
προϋπολογισμό προσφοράς 684.346,90 € (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε.), ήτοι
έκπτωση 56.92% επί των τιμών της μελέτης του έργου.
στ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
Με την υπ’ αριθ. 3 / 2015 Απόφαση (η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα
Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6Η7ΙΩ9Ρ-ΜΧΩ) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων,
ενέκρινε

τα

επικαιροποιημένα

δικαιολογητικά

που

υπεβλήθησαν

από

την

εταιρεία

«ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε.», ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με
το υπ’ αριθ. Πρωτ. 29 / 05.01.2015 έγγραφό της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του
Ν. 3669/2008, αφού διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι έγκυρα και εν ισχύ.
ζ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:
Με την υπ’ αριθ. 8 / 2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΘΠΓΩ9Ρ-1ΥΓ και καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό

Ηλεκτρονικό

Μητρώο

Δημοσίων

Συμβάσεων

λαμβάνοντας

ΑΔΑΜ:

15REQ002567742), ψηφίσθηκε πίστωση ύψους 996.077,75 € σε βάρος του Κ.Α. 70.7341.02
για την εκτέλεση του έργου: «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ
ΔΙΟΣ» , για το έτος 2015.
η) ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

Η σχετική σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2015, ανέρχεται
δε στο ποσόν των 809.819,31 € πλέον Φ.Π.Α. (τότε 23%) ποσού 186.258,44 €, ήτοι η
συνολική δαπάνη του έργου προσδιορίσθηκε στο ποσόν των 996.077,75 €.
(Αριθμός Πρωτοκόλλου σύμβασης: 1551 / 10 .02. 2015 – ΑΔΑ: ΩΛΗΒΩ9Ρ-ΞΗΚ και ΑΔΑΜ
15SYMV002576228 2015-02-13).
θ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΛΗΞΗ ΕΡΓΟΥ:
Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν εννέα

(9) μήνες, ήτοι η περαίωση του έργου

προσδιορίσθηκε στις 10 / 11 /2015.
ι) 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΩΣ 28.05.2016 :
Ο ανάδοχος του έργου με την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 12.798 / 29.09.2015 αίτηση του, ζήτησε
να του χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά διακόσιες (200)
ημερολογιακές μέρες. Η μη εκτέλεση του έργου εντός του συμβατικού χρονοδιαγράμματος δεν
οφείλεται σε υπαιτιότητα δική του αλλά:
1. στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τους μήνες Φεβρουάριο και
Μάρτιο 2015 στην περιοχή, αλλά και σε όλη την χώρα και
2. στις ειδικές καταστάσεις ανωτέρας βίας που επικράτησαν στην χώρα από 28.6.2015 έως
και την μερική άρση αυτών. Έτσι, ενώ το έργο συνεχιζόταν με ταχείς ρυθμούς και είχαν
κατατεθεί δύο λογαριασμοί μέχρι τις αρχές του Ιουνίου, συνολικού ποσού 78.597,00€, ο
ανάδοχος έμεινε απλήρωτος, οι εταιρείες που σχετίζονται με την εκτέλεση έργων δεν
μπορούσαν να προμηθευτούν και να μας προμηθεύσουν τα απαραίτητα υλικά, ούτε καν να
κινήσουν τα μεταφορικά τους οχήματα, με αποτέλεσμα στις 4.8.2015 να μας καταθέσει ο
ανάδοχος «ειδική δήλωση διακοπής εργασιών».
Οι λόγοι που οδήγησαν στην διακοπή εργασιών, χωρίς καμιά υπαιτιότητα του Δήμου ή του
Αναδόχου του έργου άρθηκαν στις 5.10.2015, οπότε το έργο ξεκίνησε και πάλι.
Συνέπεια όλων των ανωτέρω, είναι ότι το έργο βρίσκεται την στιγμή της αιτούμενης 1ης
παράτασης στην φάση ολοκλήρωσης των εργασιών σκυροδέτησης της θεμελίωσης.
Ο Ανάδοχος του έργου είχε καταθέσει μέχρι την περίοδο αυτή 3 λογαριασμούς συνολικής
δαπάνης 110.334,97€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Με την υπ’ αριθ. 174 / 2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΑΦ1Ω9Ρ-ΑΞΛ, εγκρίθηκε η παράταση
της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά διακόσιες (200) ημερολογιακές μέρες, δηλαδή
μέχρι την 28η Μαΐου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 48, §8, του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων», καθώς ο Ανάδοχος του έργου
δεν ευθυνόταν σε καμία περίπτωση για την μετ’ εμποδίων πορεία των εργασιών και την
καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή τους.
ια) 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.):

ος

Ο 1

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Α.Π.Ε.) της εργολαβίας συντάχθηκε για να περιλάβει τις

αυξήσεις δαπανών που προέκυψαν από την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες κρίθηκαν
απαραίτητες κατά το στάδιο της κατασκευής για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
Οι εργασίες αυτές όχι μόνο δεν τροποποιούσαν το «βασικό σχέδιο» του αρχικώς ανατεθέντος
έργου, αλλά κρίθηκαν αναγκαίες για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η όλη κατασκευή καθώς και
τα διακριτά της στοιχεία, όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς να θίγεται η
πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
Πιο συγκεκριμένα, κατά την εκτέλεση των εργασιών γενικών εκσκαφών του κτιρίου,
διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Χαρακτηρισμού Εδάφους, που συστήθηκε με την από
10.3.2015 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η ύπαρξη βραχωδών εδαφών στο
χώρο του οικοπέδου, γεγονός που οδήγησε στην σύνταξη του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
και στην νέα τιμή (1ΝΤ1), που συντάχθηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα Αναλυτικά Τιμολόγια.
Επίσης με τον 1ο Α.Π.Ε. προτάθηκε αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων στα Α.Τ. (Α.001,
Α.002, Α.003, Α.004), όπως προέκυψαν μετά την πρόοδο των αντίστοιχων εργασιών και
επιμετρήθηκαν στα αντίστοιχα Π.Π.Α.Ε. του έργου, αλλά και ποσοτήτων που επιμετρήθηκαν
για να καλυφθούν οι υπολειπόμενες απαιτούμενες ποσότητες για την έντεχνη και άρτια
ολοκλήρωση των αντίστοιχων συμβατικών εργασιών.
Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχτηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν3669/2008, υπογράφηκε από τον
ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και περιελάμβανε μερική απορρόφηση των απροβλέπτων της
αρχικής σύμβασης του έργου.
Η αρχική εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ) ήταν 684.346,90€, οι απρόβλεπτες
δαπάνες ήταν ύψους 102.652,04 €, η πρόβλεψη αναθεώρησης ήταν 22.820,37 €, πλέον
Φ.Π.Α. 23% του ποσού των 186.258,44 €, ήτοι συνολικής δαπάνης 996.077,75 €.
Με την σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. η τελική δαπάνη των εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ) ανήλθε στο ποσό
των 723.680,43€, οι απρόβλεπτες δαπάνες στο ποσό των 63.318,51 €, η πρόβλεψη
αναθεώρησης στο ποσό των 22.820,37 €, πλέον Φ.Π.Α. του ποσού των 186.258,44 €, ήτοι
συνολικής δαπάνης 996.077,75 €.
Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ σύμβασης και 1ου Α.Π.Ε. φαίνονται και στους παρακάτω πίνακες:

Επί πλέον δαπάνη συμβατικών εργασιών

39.333,55 €

Επί έλαττον δαπάνη συμβατικών εργασιών

0,00 €

Μείωση ποσού απροβλέπτων

39.333,55 €

ΣΥΝΟΛΟ

0,00 €

ΣΥΜΒΑΣΗ

1ος Α.Π.Ε.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ + Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)

684.346,90 €

723.680,43 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)

102.652,04 €

63.318,51 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

786.998,94 €

786.998,94 €

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

22.820,37 €

22.820,37 €

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

809.819,31 €

809.819,31€

Φ.Π.Α. (23%)

186.258,44 €

186.258,44€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

996.077,75 €

996.077,75€

Έτσι ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, έκλεινε στο ποσό των 996.077,75 € σε
ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.
Με τον 1ο Α.Π.Ε. προτάθηκε η έγκριση 18.331,89 € για νέες εργασίες και 21.001,66 € (με Γ.Ε.
και Ο.Ε.) για επιπλέον δαπάνες συμβατικών εργασιών, ήτοι συνολικά δαπάνη επί πλέον κατά
39.333,55€, η οποία απορροφάτο στο σύνολό της από την δαπάνη των απροβλέπτων της
αρχικής σύμβασης.
Έτσι η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων)
πρότεινε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά διακόσιες (200)
ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι την 28η Μαΐου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 48, §8, του Ν.
3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» ,
καθώς και την έγκριση του

1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου, που

συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν3669/2008.
Σημειώνεται ότι τόσο η παράταση όσο και ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου έχουν
εγκριθεί από την Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 6001/7.12.2015 έγγραφό τους.
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 174 / 2015 Απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου,

η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα

Διαύγεια)

λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΑΦ1Ω9Ρ-ΑΞΛ (με την ίδια Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
εγκρίθηκε και η παράταση του έργου έως τις 28.05.2016.
ιβ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2015:
Κατά την εκτέλεση του έργου το έτος 2015 τιμολογήθηκαν εργασίες ύψους 238.097,27€, άρα
το υπολειπόμενο ανεκτέλεστο συμβατικό αντικείμενο ανερχόταν στο ύψος των 757.980,48 €.
ιγ) ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:

Σύμφωνα δε, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 70.041 / 13.4.2016 έγγραφο του Τμήματος Εφαρμογής
Προγραμμάτων και ΄Εργων, της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών, της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, το έργο
«ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ» είναι ενταγμένο στη
ΣΑΕΠ 085/8 της Περιφέρειας Αττικής με κωδικό Π.Δ.Ε. 2013ΕΠ08580049 και το ποσό που
εκκρεμεί προς πληρωμή θα πληρωθεί με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε έως τα τέλη
του 2015.

ιδ) ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2016:
Με την υπ' αριθ. 68 / 2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 7Δ14Ω9Ρ-ΧΑ7 και καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό

Ηλεκτρονικό

Μητρώο

Δημοσίων

Συμβάσεων

λαμβάνοντας

ΑΔΑΜ:

16REQ004383472), ψηφίσθηκε πίστωση ύψους 757.980,48€ σε βάρος του Κ.Α. 60.7341.01
για την εκτέλεση του έργου, για το έτος 2016.
ιε) 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΩΣ 25.10.2016 :
Ο ανάδοχος του έργου με την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 4.434 / 20.04.2016 αίτηση του, ζήτησε
να του χορηγηθεί εκ νέου παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση
κατά εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2016.
Όπως αναφερόταν στην αίτηση του Αναδόχου, κατά την εκτέλεση των εργασιών
σκυροδέτησης του κτιρίου αλλά και των τοιχείων περίφραξης του περιβάλλοντος χώρου,
υπήρξαν παρά πολύ σημαντικές καθυστερήσεις λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που
επικράτησαν κατά τους χειμερινούς μήνες Νοέμβριο 2015 έως και Ιανουάριο 2016 στην
περιοχή του έργου, όπου οι καιρικές συνθήκες υπήρξαν πέραν του συνήθους δυσχερείς στην
περιοχή, όπως και σε όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκτέλεση
εργασιών σκυροδέτησης, καθώς και η απρόσκοπτη εκτέλεση των υπολοίπων προβλεπόμενων
εργασιών.
Επίσης, από την αρχή του μήνα Φεβρουαρίου 2016 έως και τα μέσα Μαρτίου 2016, υπήρχαν
εκτεταμένες αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια και ιδίως στους οδικούς άξονες
που οδηγούν στην Περιφέρεια Πρωτευούσης. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η μη απρόσκοπτη
προσέγγιση των υλικών στον τόπο του έργου με αποτέλεσμα την διαρκή καθυστέρηση στην
εκτέλεση των εργασιών, χωρίς καμία υπαιτιότητα του Αναδόχου.
Επιπλέον, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, οι συνθήκες της εγχώριας αγοράς έχουν γίνει
εξαιρετικά δύσκολες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι όροι λειτουργίας της
(προπληρωμή υλικών, κλπ.) τις έχουν οδηγήσει σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, καθώς τα νέα
δεδομένα της αγοράς, που προέκυψαν μετά την ανάληψη του έργου, οδήγησαν σε
αναγκαστικά αργούς ρυθμούς εκτέλεσης των εργασιών.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι επίσημα η Περιφέρεια Αττικής ενημέρωσε για την συνέχεια
της χρηματοδότησης του έργου με το υπ’ αριθ. 70041/13.4.2016 έγγραφό της, οπότε στις
11.5.2016 λήφθηκε και η σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την σχετική
έγκριση πίστωσης (Α.Ο.Ε. 68/2016).
Με την υπ’ αριθ. 96/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΜΧΛΩ9Ρ-ΦΜΓ, εγκρίθηκε η παράταση
της προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση κατά εκατόν πενήντα(150)
ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι την 25η Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 48, §8,
του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων
Έργων», καθώς ο Ανάδοχος του έργου δεν ευθυνόταν σε καμία περίπτωση για την μετ’
εμποδίων πορεία των εργασιών και την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Παιδικού
Σταθμού, οπότε το έργο συνεχίστηκε .
ιστ) 3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΩΣ 14.12.2016 :
Ο ανάδοχος του έργου με την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου: 11.471 / 19.09.2016 αίτηση του,
ζήτησε να του χορηγηθεί εκ νέου παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά
πενήντα (50) ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2016.
Στην αίτησή του ο Ανάδοχος αναφέρει:
«Κατά την διάρκεια του μηνός Αυγούστου 2016, η εξέλιξη των εργασιών δεν κατέστει δυνατόν
να είναι όσο εντατική απαιτούνταν από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα του έργου, καθώς
οι προγραμματισμένες παραγγελιές ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού δεν μπορούσαν να
εκτελεστούν, λόγω των καθιερωμένων διακοπών λειτουργίας των προμηθευτών.
Επισημαίνουμε δε,

ότι κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, οι συνθήκες της εγχώριας αγοράς

έχουν γίνει εξαιρετικά δύσκολες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως η δική μας, και οι
όροι λειτουργίας της (προπληρωμή υλικών, κλπ.) τις έχουν οδηγήσει σε εξαιρετικά δυσχερή
θέση, καθώς τα νέα δεδομένα της αγοράς, που σημειωτέον προέκυψαν μετά την ανάληψη του
έργου, μας οδήγησαν σε αναγκαστικά αργούς ρυθμούς εκτέλεσης των εργασιών.
Επιπλέον της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της αγοράς, οι ρυθμοί του έργου δεν
μπορούσαν να είναι πιο ταχείς, καθώς μόλις την 13/4/2016 η Περιφέρεια Αττικής με την
70041/13-4-16 έγγραφό της, ενημέρωσε για την συνέχιση της χρηματοδότησης του έργου του
θέματος, οπότε και την 11-5-2015 με την 68/2016, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Βριλησσίων, πιστώθηκαν τα κονδύλια για την συνέχιση του έργου, ως συμβατικά
προβλεπόταν.
Συνέπεια όλων των παραπάνω λόγων είναι στο έργο σήμερα να έχουν ολοκληρωθεί οι
εργασίες θεμελίωσης, σκυροδέτησης, τοιχοδομών, τοποθέτησης κασσών και ψευτοκασσών,
επιχρισμάτων, χωματουργικής διευθέτησης του περιβάλλοντος χώρου και να είναι σε πλήρη
εξέλιξη το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών.
Δεδομένων δε, αφενός, των ανωτέρω και της πρόθεσής μας, ως ανάδοχοι του έργου, να
παραδώσουμε το έργο το ταχύτερο δυνατόν και αφετέρου της φύσης του έργου που άπτεται

στην εξυπηρέτηση του σκοπού δημόσιας ωφέλειας για τον οποίο κατασκευάζεται
(«εξυπηρέτηση

δημοσίου

συμφέροντος»),

αιτούμεθα

χορήγηση

γενικής

παράτασης

προθεσμίας κατά 50 ημερολογιακές ημέρες.( Ν. 3669/2008, άρθρο 48).»
Με την υπ’ αριθ. 156/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση της
προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση κατά πενήντα (50) ημερολογιακές μέρες,
δηλαδή μέχρι την 14η Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 48, §8, του Ν. 3669/2008
«Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων», καθώς ο
Ανάδοχος του έργου δεν ευθυνόταν σε καμία περίπτωση για την μετ’ εμποδίων πορεία των
εργασιών και την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Παιδικού Σταθμού, οπότε το έργο
συνεχίστηκε .
Σύμφωνα δε, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 44.57 / 15.11.2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για την
τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου 1: «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ» της Πράξης «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ» με κωδικό MIS “457000”.
Μέχρι σήμερα έχουν τιμολογηθεί εργασίες ύψους 638.559,17€, άρα το υπολειπόμενο
ανεκτέλεστο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ύψος των 357.518,58€.
ιζ) 4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΩΣ 15.01.2017:
Ο ανάδοχος του έργου με την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 14.436 / 14.11.2016 αίτηση του, ζήτησε
να του χορηγηθεί εκ νέου παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εξήντα πέντε
(65) ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2017.
Στην αίτησή του ο Ανάδοχος αναφέρει:
«Σας γνωρίζουμε ότι κατά την διάρκεια του μηνός Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2016, η εξέλιξη
των εργασιών δεν κατέστει δυνατόν να είναι όσο εντατική όσο απαιτούνταν από το
προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα του έργου, καθώς οι προγραμματισμένες προς εκτέλεση
εργασίες, δεν μπόρεσαν να εξελιχθούν με τους απαραίτητους ρυθμούς λόγω των έντονων
καιρικών

φαινομένων

που

επικράτησαν.

Συγκεκριμένα,

οι

εργασίες

εξωτερικής

θερμοπρόσοψης του κτιρίου, απαιτείται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της
επιστήμης να εκτελούνται σε διάστημα καλών καιρικών συνθηκών και σε περίπτωση
βροχόπτωσης να μεσολαβεί κατάλληλο διάστημα, που ορίζεται από τον παραγωγό των
υλικών, έως την επανέναρξη των εργασιών. Ομοίως, η ολοκλήρωση των εργασιών
διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και με
γνώμονα την έντεχνη κατασκευή, δεν μπορούσαν να εκτελεστούν απρόσκοπτα.
Όπως είναι φυσικό, η αλληλουχία ανάπτυξης των εργασιών επιβάλλει την χορήγηση
παράτασης, ώστε οι εργασίες να εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και την
επιστήμης.

Επισημαίνουμε δε, ότι το χρονικό διάστημα που ακολουθεί (Νοέμβριος – Δεκέμβριος –
Ιανουάριος) είναι μήνες όπου παραδοσιακά στην περιοχή του έργου επικρατούν θερμοκρασίες
που δεν ευνοούν την έντεχνη εκτέλεση πολλών οικοδομικών εργασιών (θερμοπρόσοψη,
επιστρώσεις κ.λ.π.).
Συνέπεια όλων των παραπάνω λόγων είναι στο έργο σήμερα να έχουν ολοκληρωθεί οι
εργασίες θεμελίωσης, σκυροδέτησης, τοιχοδομών, τοποθέτησης κασσών και ψευτοκασσών,
επιχρισμάτων,

χωματουργικής διευθέτησης του περιβάλλοντος χώρου,

κάθε είδους

ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, πλην οριστικών τοποθετήσεων φωτιστικών, διακοπτών κ.λ.π.
και να είναι σε πλήρη εξέλιξη το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών.
Δεδομένων δε, αφ’ ενός, των ανωτέρω και της πρόθεσής μας, ως αναδόχου του έργου, να
παραδώσουμε το έργο το ταχύτερο δυνατόν και αφ’ ετέρου της φύσης του έργου που άπτεται
στην εξυπηρέτηση δημόσιας ωφέλειας για τον οποίο κατασκευάζεται («εξυπηρέτηση δημοσίου
συμφέροντος»), αιτούμεθα χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας κατά 65 ημερολογιακές
ημέρες ()Ν. 3669/2008, άρθρο 48)».
Τόσο η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών όσο και η Διοίκηση του Δήμου, έχοντας υπ’ όψιν την
σοβαρότητα της κατάστασης και τις συνέπειες που ενδέχεται να έχει η μη αποπεράτωση του
έργου, καθώς και την δέσμευση ότι ο Παιδικός Σταθμός

θα πρέπει να είναι σε πλήρη

λειτουργία τον Μάρτιο του 2017, έχουν ασκήσει σοβαρότατες πιέσεις στον Ανάδοχο του
έργου, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει επιταχύνει θεαματικά τους ρυθμούς εκτέλεσης των
εργασιών για την όσο το δυνατόν συντομότερη ολοκλήρωση του έργου.
Δεδομένου ότι το κέλυφος του κτηρίου έχει ολοκληρωθεί

και ότι ο εναπομείνας

προϋπολογισμός του έργου αφορά κυρίως σε προμήθειες υλικών, τα οποία παραδίδονται
καθημερινά στο εργοτάξιο και των οποίων η εγκατάσταση ή η τοποθέτηση δεν είναι ιδιαίτερα
χρονοβόρα, θεωρούμε απολύτως εφικτή, κατόπιν και της δεσμεύσεως του Αναδόχου, την
αποπεράτωση του έργου στους προαναφερθέντες χρόνους.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνει την
παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά σαράντα οκτώ (48) ημερολογιακές
μέρες, δηλαδή μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 48, §8, του Ν.
3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων»,
καθώς ο Ανάδοχος του έργου δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την μετ’ εμποδίων πορεία
των εργασιών και την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Παιδικού Σταθμού.
Επισημαίνεται

ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της

Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα υπ’ αρ. πρωτ. 5.279 / 16.12.2016 και 5.347 / 19.12.2016
έγγραφά της, διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου
1: «Πρότυπος βιοκλιματικός παιδικός σταθμός οδού Διός του Δήμου Βριλησσίων» της Πράξης
με κωδικό MIS «457000», (μέσω της προτεινόμενης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης

εργασιών κατά 32 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 15.01.2017, δεδομένου ότι δεν
τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά
στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.
Με την υπ’ αριθ. 201/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων εγκρίθηκε η
παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, με αναθεώρηση κατά τριάντα δύο (32)
ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 48, §8,
του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων
Έργων», καθώς ο Ανάδοχος του έργου δεν ευθυνόταν σε καμία περίπτωση για την μετ’
εμποδίων πορεία των εργασιών και την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Παιδικού
Σταθμού, οπότε το έργο συνεχίστηκε .
η

1 ) 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου
Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) της εργολαβίας συντάσσεται για να
περιλάβει:
Τις αυξομειώσεις δαπανών που προκύπτουν από ήδη εκτελεσθείσες αλλά και την ανάγκη
εκτέλεσης εργασιών οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες, κατά το στάδιο της κατασκευής, για
την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Επιπλέον αυτές οι εργασίες όχι μόνο δεν
τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» του αρχικώς ανατεθέντος έργου, αλλά είναι αναγκαίες για να
μπορέσει να ολοκληρωθεί η όλη κατασκευή καθώς και τα διακριτά της στοιχεία, όπως
προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς να θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και
λειτουργικότητα του έργου.
Συγκεκριμένα, στο αντικείμενο της εργολαβίας προβλέπεται η ανέγερση Πρότυπου
Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού σε οικόπεδο του Δήμου Βριλησσίων επί της οδού Διός, του
Δήμου Βριλησσίων.
Οι εργασίες στο έργο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές
εργασίες και επιχώσεις κτιρίου και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου , οι εργασίες
σκυροδέτησης κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου, οι εργασίες τοιχοδομών και επιχρισμάτων.
Επίσης, βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης οι εργασίες επιστρώσεων κτιρίου και
περιβάλλοντος χώρου, κάθε είδους μονώσεων κτιρίου και δώματος, οι ξυλουργικές και
σιδηρουργικές εργασίες, οι εργασίες τοποθέτησης αλουμινίων όπως και οι πάσης φύσης
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες όπως ορίζονται στην μελέτη και σύμφωνα με τις οδηγίες της
επίβλεψης.
Έτσι, με τον παρόντα Α.Π.Ε. προτείνονται αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων, όπως
προέκυψαν μετά την πρόοδο των αντίστοιχων εργασιών και επιμετρήθηκαν στα αντίστοιχα
Π.Π.Α.Ε. (1ο -8ο) του έργου, αλλά και ποσοτήτων που επιμετρήθηκαν για να καλυφθούν οι
υπολειπόμενες απαιτούμενες ποσότητες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση των
αντίστοιχων συμβατικών εργασιών.
Αναλυτικά, έχουμε :
 Ομάδα Α : Χωματουργικές –Καθαιρέσεις
Έχουμε αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση των
χωματουργικών εργασιών και επιχώσεων στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην συμβατική μελέτη του έργου. Οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται,
οφείλονται στην προφανή αδυναμία να προβλεφθούν οι ακριβείς ποσότητες εργασιών κατά το
στάδιο της προμέτρησης του έργου.

 Ομάδα Β : Σκυροδέματα
Έχουμε αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
σκυροδέτησης του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και την ολοκλήρωση των
εργασιών επιστρώσεων και μονώσεων δωμάτων, έτσι ώστε να εφαρμοσθούν τα οριζόμενα
στην συμβατική μελέτη του έργου.
 Ομάδα Γ : Τοιχοποϊίες-Επιχρίσματα
Έχουμε αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση των
αντίστοιχων εργασιών στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, ώστε να
εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην συμβατική μελέτη του έργου.
 Ομάδα Δ : Δίκτυα (Υδραυλικά-Ηλεκτρικά)
Έχουμε αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως προέκυψαν στην εξέλιξη κατασκευής των
αντίστοιχων εργασιών στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, ώστε να
εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην συμβατική μελέτη του έργου και σύμφωνα με τις εντολές
της επίβλεψης. Συγκεκριμένα, στις εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης του
κτιρίου
παρατηρείται μείωση της εγκεκριμένης δαπανης. Στις εργασίες θέρμανσης–κλιματισμούαερισμού, παρατηρείται μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης, κατόπιν και των εντολών της
επίβλεψης για την ολοκλήρωση των εργασιών, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη και
αποδοτικότερη λειτουργία της εγκατάστασης σε συνδυασμό με τις ανάγκες του κτιρίου και την
επίτευξη του καλύτερου ενεργειακού αποτελέσματος. Ομοίως στις εργασίες δικτύου
πυροπροστασίας και φυσικού αερίου παρατηρείται μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης. Στις
εργασίες δικτύου ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και αντικεραυνικής προστασίας, κατόπιν
των επιτόπου εντολών της επίβλεψης, παρατηρούνται αύξομειώσεις ποσοτήτων μετά την
ολοκλήρωση των αντίστοιχων εργασιών, ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα της
εγκατάστασης, όπως αυτή προβλέπεται από την συμβατική μελέτη του έργου.
 Ομάδα Ε : Επενδύσεις - Επιστρώσεις
Έχουμε αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως προέκυψαν στην εξέλιξη κατασκευής των
αντίστοιχων εργασιών στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, ώστε να
εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην συμβατική μελέτη του έργου και σύμφωνα με τις εντολές
της επίβλεψης.
 Ομάδα Ζ : Κατασκευές Ξύλινες-Μεταλλικές
Έχουμε αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως προέκυψαν στην εξέλιξη κατασκευής των
αντίστοιχων εργασιών στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, ώστε να
εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην συμβατική μελέτη του έργου, σύμφωνα με τις εντολές της
επίβλεψης.
 Ομάδα Η : Λοιπά Τελειώματα
Έχουμε αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως προέκυψαν στην εξέλιξη κατασκευής των
αντίστοιχων εργασιών στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, ώστε να
εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην συμβατική μελέτη του έργου και σύμφωνα με τις εντολές
της επίβλεψης.
 Ομάδα Θ : Εργασίες Πρασίνου
Έχουμε αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως προέκυψαν στην εξέλιξη κατασκευής των
αντίστοιχων εργασιών στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, ώστε να
εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην συμβατική μελέτη του έργου και σύμφωνα με τις εντολές
της επίβλεψης.
Επομένως, με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται η έγκριση 62.956,67€ για επιπλέον δαπάνες
συμβατικών εργασιών, η οποία μετά τον μηδενισμό των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης,
οδηγεί σε μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 361,84€, ήτοι ποσοστό 0,05%.

Επίσης, με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται η αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης για Φ.Π.Α.
κατά 417,71€ , η οποία προκύπτει λόγω της αλλαγής του συντελεστή από 23% σε 24% από
01/06/2016.
Τέλος, με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται ο μηδενισμός της δαπάνης αναθεώρησης,
κατ΄εφαρμογήν του Ν.4412/8-8-2016.
Ο 2ος Α.Π.Ε. λοιπόν, κλείνει με μείωση της δαπάνης της Αρχικής Σύμβασης κατά 22.764,50€,
ήτοι ποσοστό -2,29%.
Να σημειωθεί ότι ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου έχουν εγκριθεί από την
Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 5447/27.12.2015 έγγραφό τους.
Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 209/2016 Απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα

Διαύγεια)

λαμβάνοντας ΑΔΑ: 9ΠΑΕΩ9Ρ-ΘΔΤ.

Ιθ) 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου
Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) της εργολαβίας συντάσσεται
για να περιλάβει :
Τις αυξομειώσεις δαπανών που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι
οποίες εκτελέστηκαν, κατά το στάδιο της κατασκευής, για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του
έργου. Επιπλέον αυτές οι εργασίες δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» του αρχικώς
ανατεθέντος έργου, αλλά ήταν αναγκαίες για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η όλη κατασκευή
καθώς και τα διακριτά της στοιχεία, όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς να
θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
Συγκεκριμένα, στο αντικείμενο της εργολαβίας προβλέπεται η ανέγερση Πρότυπου
Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού σε οικόπεδο του Δήμου Βριλησσίων επί της οδού Διός, του
Δήμου Βριλησσίων.
Οι εργασίες του έργο ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα σύμφωνα με την από 15/01/2017
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
Έτσι, με τον παρόντα Α.Π.Ε. προτείνονται αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων, όπως
προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση αντίστοιχων εργασιών και επιμετρήθηκαν στα αντίστοιχα
Π.Π.Α.Ε. (1ο -8ο) του έργου και την από 15.01.2017 τελική Επιμέτρηση του έργου.
Αναλυτικά, έχουμε :


Ομάδα Α : Χωματουργικές –Καθαιρέσεις
Έχουμε αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση των
χωματουργικών εργασιών και επιχώσεων στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην συμβατική μελέτη του έργου. Οι διαφοροποιήσεις που
παρουσιάζονται, οφείλονται στην προφανή αδυναμία να προβλεφθούν οι ακριβείς
ποσότητες εργασιών κατά το στάδιο της προμέτρησης του έργου.



Ομάδα Β : Σκυροδέματα

Έχουμε αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών σκυροδέτησης του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και την
ολοκλήρωση των εργασιών επιστρώσεων και μονώσεων δωμάτων, έτσι ώστε να
εφαρμοσθούν τα οριζόμενα στην συμβατική μελέτη του έργου.


Ομάδα Γ : Τοιχοποϊίες-Επιχρίσματα
Έχουμε αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση των
αντίστοιχων εργασιών στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, ώστε να
εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην συμβατική μελέτη του έργου.



Ομάδα Δ : Δίκτυα (Υδραυλικά-Ηλεκτρικά)
Έχουμε αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση των
αντίστοιχων εργασιών στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, ώστε να
εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην συμβατική μελέτη του έργου και σύμφωνα με τις
εντολές της επίβλεψης.



Ομάδα Ε : Επενδύσεις - Επιστρώσεις
Έχουμε αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση των
αντίστοιχων εργασιών στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, ώστε να
εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην συμβατική μελέτη του έργου και σύμφωνα με τις
εντολές της επίβλεψης.



Ομάδα Ζ : Κατασκευές Ξύλινες-Μεταλλικές
Έχουμε αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση των
αντίστοιχων εργασιών στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, ώστε να
εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην συμβατική μελέτη του έργου, σύμφωνα με τις
εντολές της επίβλεψης.



Ομάδα Η : Λοιπά Τελειώματα
Έχουμε αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση των
αντίστοιχων εργασιών στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, ώστε να
εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην συμβατική μελέτη του έργου και σύμφωνα με τις
εντολές της επίβλεψης.



Ομάδα Θ : Εργασίες Πρασίνου
Έχουμε αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση των
αντίστοιχων εργασιών στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, ώστε να
εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην συμβατική μελέτη του έργου και σύμφωνα με τις
εντολές της επίβλεψης.

Επομένως, με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) Α.Π.Ε.
επέρχεται μείωση κατά 16.317,03 της εγκεκριμένης δαπάνης των εργασιών του 2ο
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε. , ήτοι ποσοστό -2,07%.
Η συνολική δαπάνη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) Α.Π.Ε.
ανέρχεται στο ποσό των 770.320,07 € χωρίς τον ΦΠΑ (+182.760,06€ για Φ.Π.Α.) συνεπώς
953.080,13 € με τον ΦΠΑ και παρουσιάζεται μείωση του οικονομικού αντικειμένου σε σχέση
με την αρχική σύμβαση κατά 42.997,62 €.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το αριθ. Πρωτ. 3513/26-11-2018 έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, το εν θέματι έργο έχει

ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο στην Προγραμματική Περίοδο
2007-2013 με την υπ’ αρ. πρωτ.774/03-03-2017 Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης και ως εκ
τούτου, δεν απαιτείται διατύπωση γνώμης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) του
έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω,
παρακαλούμε όπως προκαλέσετε Απόφαση με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο να:

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) του έργου
«ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

Με εντολή του Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου

Νικόλαος Μπαρμπούνης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Τρύφων Μαρτιγόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Παναγιώτης Φυκίρης

30.11.2018

30.11.2018

Συνημμένα:
Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου:
«ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
--------------------------------------------

Βριλήσσια Αττικής 29/11/2018
Αρ. Πρωτ.: 17485
Προς: τον κ. Λύτρα Αποστόλη
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 2ο: «Έγκριση μετακίνησης δημοτικού συμβούλου Κωνσταντίνου Πολίτη
και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση που διοργανώνει η ΔΕΠΑΝ την
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου στη Δράμα.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Με την 91/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου
ως ιδρυτικό μέλος στο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με
διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Α.Ν –Δίκτυο Πόλεων». Με την υπ αριθμ. 425/2018 απόφαση του
Δημάρχου εκπρόσωπος του Δήμου Βριλησσίων έχει ορισθεί ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Πολίτης Κωνσταντίνος Το ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
«Δ.Ε.Π.Α.Ν» με το έγγραφό του με αριθμ. πρωτ. 657 από 13/11/18, καλεί τα μέλη της
Γενικής Συνέλευσής του να συμμετέχουν σε συνεδρίαση αυτής την Παρασκευή 14
Δεκεμβρίου στη Δράμα.
Στη διάρκεια των εργασιών θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν :

Οι Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι υπάλληλοι του Δήμου
μπορούν να μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλα τα σχετικά με την μετακίνηση εκτός έδρας
ρυθμίζονται με τον Ν. 4336/2015, η δε Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πρέπει να
εκδίδεται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης πρέπει να ορίζει:











Τον αριθμό αιρετών εκπροσώπων και την ιδιότητα αυτών.
Κλάδο ή ειδικότητα
Ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής
Ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών
Αριθμό των ημερών και των διανυκτερεύσεων
Πλήρη και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης
Τον τόπο και το μέσο μετακίνησης.
Το ποσό της δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για τη
συγκεκριμένη μετακίνηση.
Κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται και ορίζεται ρητά από τις διατάξεις του
νόμου.

Σημειώνεται ότι τα έξοδα μετακίνησης περιλαμβάνουν το αντίτιμο των εισιτηρίων των
συγκοινωνιακών μέσων. Ως δαπάνη διανυκτέρευσης θεωρείται το καταβαλλόμενο ποσό σε
κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας. Το ύψος αυτής της δαπάνης καθορίζεται στις διατάξεις
του Ν.4336/2015 (Φ.Ε.Κ. 94/τ.Α΄/2015) ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο
μετακινούμενος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ίδιου νόμου. Το ύψος της δαπάνης
διανυκτέρευσης ανάλογα με την κατηγορία είναι:
α) Κατηγορία Ι (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος, Προϊστάμενος Δ/νσης) μέχρι 80,00 €
β) Κατηγορία ΙΙ (Δημοτικοί Σύμβουλοι, υπάλληλοι) μέχρι 60,00 €
Η ημερήσια αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται σε 40,00 € ανεξάρτητα από τη θέση
και το βαθμό του μετακινούμενου (άρθρο 11 του Ν. 4336/2015).

Με βεβαίωση της Περιφέρειας Αττικής, βεβαιώνεται ότι η χιλιομετρική απόσταση από τα
Βριλήσσια Αττικής έως τη Δράμα είναι εξακόσια σαράντα (640) χιλιόμετρα.
Στο ανωτέρω συνέδριο η συμμετοχή και μετακίνηση περιγράφεται στο συνημμένο πίνακα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18
(ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ):
«1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
Ειδικότερα ο Δήμαρχος:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον
προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε
αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για
την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού
οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη
εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του
δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη
θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία
προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού.
2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου
158 και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του
άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης
και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων
της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.»
Στο με αριθμ.πρωτ.39788/31-7-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:
«Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.4555/2018 (Α’133)» αναφέρονται τα εξής: «Με το άρθρο
203 επιλύονται ζητήματα που προέκυψαν κατόπιν της έκδοσης του π.δ.80/2017 αναφορικά με

την έννοια και τα καθήκοντα του διατάκτη στους δήμους. Με την αντικατάσταση της
περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3852/2010, απονέμεται αποκλειστικά στο
δήμαρχο η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων
των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, με την έκδοση μόνον της σχετικής
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν απαιτείται
προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο,
προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Σε αυτή την περίπτωση,
πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου.»
Μεταξύ των συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του
Ν.4555/2018 που έχουν αναρτηθεί στο ΥΠ.ΕΣ ετέθη σχετικό ερώτημα για τον προσδιορισμό
των Εξειδικευμένων πιστώσεων με βάση το αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης
του προϋπολογισμού, δεδομένου του ότι αυτές απαιτούν έγκριση και διάθεση από το Δ.Σ..
Ως απάντηση του Υπουργείου στο ανωτέρω τεθέν ερώτημα εδόθη η εξής:
«Το δημοτικό συμβούλιο δεν διαθέτει πιστώσεις σε καμία περίπτωση, μπορεί όμως να
χρειασθεί να εξειδικεύσει μια πίστωση, εάν αυτή δεν είναι επαρκώς εξειδικευμένη. Ως προς
την έννοια της εξειδικευμένης πίστωσης σημειώνονται τα ακόλουθα: Κατ’ αρχήν, όλες οι
πιστώσεις του προϋπολογισμού είναι ειδικευμένες και η εξειδίκευση αυτή επιτυγχάνεται με
την ταξινόμησή τους σε καθορισμένους εκ των προτέρων αναλυτικούς κωδικούς αριθμούς
(άρθρο 51 παρ. 2 περίπτ. α΄ ν.4270/2014). Υπάρχουν όμως περιπτώσεις πιστώσεων, για τις
οποίες το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει εξαντλήσει την αποφασιστική του αρμοδιότητα
κατά την έγκριση του προϋπολογισμού και πρέπει πριν από την πραγματοποίηση της
δαπάνης να επανέλθει με χωριστή απόφαση, διότι η έκδοση της απόφασης αυτής
προβλέπεται από διατάξεις που δεν έχουν καταργηθεί. Π.χ. για τις δαπάνες της παρ. 3 του
άρθρου 158 του ΔΚΚ, ναι μεν το δημοτικό συμβούλιο παύει να ενεργεί ως διατάκτης των
σχετικών πιστώσεων (άρθρο 203 παρ. 2 ν.4555/2018), παραμένει όμως η αρμοδιότητά του να
αποφασίσει ποιές συγκεκριμένες δράσεις, εκδηλώσεις, εορτές, φιλοξενίες, επιχορηγήσεις
κ.λπ. θα λάβουν χώρα και θα χρηματοδοτηθούν από τις πιστώσεις αυτές. Αντίθετα, οι
προμήθειες, οι υπηρεσίες και τα έργα αποτυπώνονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό,
επομένως για τη διάθεση των πιστώσεων που αφορούν τις συμβάσεις αυτές δεν απαιτείται
προηγούμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, όπως άλλωστε ορίζεται ρητά στο νόμο
(άρθρο 206 παρ. 1 ν.4555/2018)».
Στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους του Δήμου μας υπάρχουν οι κάτωθι
εγγεγραμμένες πιστώσεις:


υπό Κ.Α. 00.6421.02 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων
αιρετών. Αντιδημάρχων – Δημοτικών Συμβούλων» ποσού 5593,68€.

Προκειμένου ο Δήμαρχος ως αρμόδιος διατάκτης να προβεί στην έκδοση των σχετικών
Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση
πιστώσεων από τους ανωτέρω κωδικούς αριθμούς του Προϋπολογισμού, πρέπει να
προηγηθεί η εξειδίκευση της πίστωσης από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν, 4555/2018.
Επιπλέον επιβάλλεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ποσού 185€ σε
βάρος του Κ.Α. 00-6421.02, προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, στο όνομα
υπαλλήλου του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 του Β.Δ.
17.5/15.6.59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ενώ η προθεσμία αποδόσεως των λογαριασμών θα
πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του οικονομικού έτους.
Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να:







Εγκρίνει τη μετακίνηση του δημοτικού συμβούλου Κωνσταντίνου Πολίτη και
συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση που διοργανώνει η ΔΕΠΑΝ την Παρασκευή 14
Δεκεμβρίου στη Δράμα.
Εξειδικεύσει πίστωση ποσού 185€ από τον Κ.Α 00.6421.02 με τίτλο: «Οδοιπορικά
έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών. Αντιδημάρχων – Δημοτικών
Συμβούλων» για την συμμετοχή του δημοτικού συμβούλου Κωνσταντίνου Πολίτη
και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση που διοργανώνει η ΔΕΠΑΝ την Παρασκευή
14 Δεκεμβρίου στη Δράμα.
Εγκρίνει την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ποσού 185€ σε βάρος
του Κ.Α. 00-6421.02, της υπαλλήλου Αθανασία Τσίτσα ΤΕ Νοσηλευτικής σύμφωνα
με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 του Β.Δ. 17.5/15.6.59 (ΦΕΚ
114/59 τεύχος Α') με προθεσμία αποδόσεως του λογαριασμού εντός του
οικονομικού έτους.

Παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
και με εντολή
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ

