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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
                                      Συνοδεύουσα τον 1  ο   Α.Π.Ε.(τακτοποιητικός)

Για την κατασκευή του έργου «ανακατασκευή γεφυριού οδού Νιόβης Δ.Κ. Άνοιξης »
συντάχθηκε η υπ’ αριθμόν 24/2013 μελέτη προϋπολογισμού 72.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. , η οποία
εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 257/2013 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Διονύσου.

Διεξήχθη  η  δημοπράτηση  κατασκευής  του  έργου  και  μειοδότης  αναδείχθηκε  ο  Ιωάννης
Μουργκάσης  προσφέροντας μέση έκπτωση 43,40 % στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 264/2013 απόφαση οικονομικής
επιτροπής Δήμου Διονύσου.  

Την 14-10-2013 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου με οικονομικό αντικείμενο
41.036,24 ευρώ. 

Αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή του γεφυριού επί της οδού Νιόβης στη Δ.Κ.
Άνοιξης , το οποίο υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.   

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τακτοποιητικός και συντάσσεται για
να  συμπεριλάβει  μικρές  αυξομειώσεις  ποσοτήτων  συμβατικών  εργασιών  μετά  την  ακριβή
επιμέτρηση τους , με απορρόφηση της απρόβλεπτης δαπάνης και δίχως απορρόφηση επί έλατο
δαπανών.

Τα τελικά οικονομικά δεδομένα που δημιουργούνται μετά την σύνταξη του 2ου Α.Π.Ε. φαίνονται
συνοπτικά παρακάτω :

1. Αρχικό Συμβατικό Αντικείμενο                                                       41.036,23
2.  Εγκριθέν αντικείμενο με τον 1ο Α.Π.Ε.                                            33.018,73 
3. Προτεινόμενη Δαπάνη Συμβατικών Εργασιών                                   22.158,28           
4. Γ.Ε  & Ο.Ε.  18 %                                                                           3.988,49 
5. Σύνολο                                                                                        26.146,77     
6. Απρόβλεπτα                                                                                         0,00   
7.  Αναθεωρήσεις                                                                                   697.73
8. Συνολική προτεινόμενη Δαπάνη                                                      26.844,50
9. Φ.Π.Α.  23 %                                                                                 6.174,23
Γενικό Σύνολο                                                                                    33.018,73 ευρώ

Έτσι με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) γίνεται  ανάλωση  των απροβλέπτων δαπανών του
έργου ποσού 4.260,66 ευρώ για την κάλυψη της επί πλέον δημιουργούμενης ισόποσης δαπάνης ,
με  τη   συνολική  δαπάνη  του  έργου  να  διαμορφώνεται  τελικά  στο  ποσό  33.018,73  ευρώ  ,
παρουσιάζοντας μείωση κατά 8.017,50 ευρώ με αυτή της αρχικής σύμβασης.
Προτείνετε η έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) . 
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