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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  14/2018

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης:74/2018
Στα Ψαρά σήμερα την 24η του μήνα Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και

ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 979/19-7-2018
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη  απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Δημητρέλης Νικόλαος 
5) Κούτικα Αγγελική 
6) Κουτσοδόντη Βασιλική 
7) Παπαμιχάλης Ιωάννης

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να
συζητηθεί και το εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα:

1. Έκδοση Ψηφίσματος συμπαράστασης για τους πληγέντες και τα θύματα των φονικών πυρκαγιών
της Αττικής 

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το κατεπείγον του ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και αποδέχεται την πρόταση
της προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το  2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών: 
α)  Την από 18/7/2018 τεχνική  έκθεση για  την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.  του έργου «Αποκατάσταση
βατότητας δρόμου προς Φανάρι» της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χίου. 
β) Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του ανωτέρω έργου.

Στην Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου αναφέρονται τα εξής:
«1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1.1 Το  έργο  εκτελείται  με  την  υπ’αριθμ.  4/2016  μελέτη  από  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Τεχνικών
Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Ψαρών αρμοδίως θεωρημένη.

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Χαχούλης Φώτιος
3) Βασιλικής Ιωάννης
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
5) Βασιλική Ευαγγελία
6) Μπεναρδής Γεώργιος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς Φανάρι»
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1.2 Ο συνολικός  προϋπολογισμός  της  μελέτης  του  έργου  ανέρχεται,  σε  49.200,51€  μαζί  με  την
δαπάνη ΦΠΑ 17% και χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ.

1.3 Η  εκτέλεση  των  εργασιών  του  έργου  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αρίθμ.  69/2017 απόφαση  του
Δημοτικού Συμβουλίου .

1.4 Την υπ’ αρ. 69/2017 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκαν η ψήφιση
πίστωσης, οι όροι της δημοπρασίας και  ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου και τους όρους  διακήρυξης του  ανωτέρω  έργου.

1.5 Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη την  23/10/2017 ενώπιον συσταθείσας αρμοδίως επιτροπής
διαγωνισμού, με σύστημα υποβολής προσφορών με ενιαία έκπτωση στις τιμές τιμολογίου της
μελέτης, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στo αρθρo 125 ν.
4412/2016.

1.6 Σύμφωνα  με  το  πρακτικό  της  επιτροπής  του  διαγωνισμού  πρώτος  μειοδότης  αναδείχθηκε  η
«Χρυσάνθη Γλύκα του Ευστρατίου» με ποσοστό έκπτωσης 43,00 %. 

1.7 Με την υπ. αριθμ. 110/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνεται και επικυρώνεται
το 2o πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού ,η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’
αριθμ  5555/29-01-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Δ/νση Διοικητικού
Οικονομικού Β. Αιγαίου, τμήμα Διοίκησης Ν. Χίου.

1.8 Με  την  αριθμό  πρωτ. 514/19-04-2018,  μεταξύ  του  Δημάρχου  Ψαρών  κ.  Κωνσταντίνου
Βρατσάνου και της κας  Γλύκα Χρυσάνθη του Ευστρατίου υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του
έργου  και  ανατέθηκε  η  εκτέλεση  των  εργασιών  «Αποκατάσταση  βατότητας  δρόμου  προς
Φανάρι», με  συμβατικό  τεχνοοικονομικό  αντικείμενο  συνολικής  αξίας  23.969,48€ (με  την
έκπτωση 43,00%,  χωρίς ΦΠΑ 24%).

1.9 Σύμφωνα με την 13386/27-04-2018 απόφαση του Δ/ντή της Τ.Υ.  του Δήμου Χίου,  ορίστηκε
επιβλέπον για το έργο ο κ. Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης.

2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

2.1 Σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου, η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε
τέσσερις(4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ήτοι μέχρι την 19/08/2018. 

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα εργολαβία αφορά εργασίες αποκατάστασης βατότητας του δρόμου προς το Φάρο
Κοκκινόπουλου της νήσου Ψαρών. Συγκεκριμένα, εργασίες βελτίωσης και τσιμεντόστρωσης του
υφιστάμενου δρόμου  για την διευκόλυνση προσβασιμότητας στον Φάρο του νησιού.

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου  Α.Π.Ε. 

Ο 1ος Α.Π.Ε  συντάχθηκε για να τακτοποιηθούν μεταβολές στις ποσότητες και στις αντίστοιχες
δαπάνες διαφόρων εργασιών που επήλθαν κατά την εκτέλεση του έργου οι οποίες προέκυψαν εξ’
αιτίας:

      4.1. Προμετρητικών σφαλμάτων και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες. 

Έλεγχος Χρήσης «επί έλασσον δαπάνης»

5.1 Στον παρόντα ΑΠΕ δεν υπάρχουν δαπάνες επί έλαττον.
5.2  i) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, 
όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 

ii) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 

iii) Δεν  χρησιμοποιείται  για  την  πληρωμή  νέων  εργασιών  που  δεν  υπήρχαν  στην  αρχική
σύμβαση. 

iv)  Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών
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5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  1  ου   Α.Π.Ε.  ΣΕ  ΣΧΕΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΑΡΧΙΚΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1  ου   Α.Π.Ε. 

6.1 Η  συνολική  δαπάνη  του  προτεινόμενου  1ου Α.Π.Ε.,  που  περιλαμβάνει  τις  αυξήσεις  των
συμβατικών ποσοτήτων,  ανέρχεται  σε  29.722,16€, μαζί  με  ΓΕ&ΟΕ,  τα απρόβλεπτα και  τη
δαπάνη  Φ.Π.Α.  του  έργου.  Αναλυτικότερα  έχουμε  τα  παρακάτω  οικονομικά  στοιχεία  που
παρουσιάζονται στον 1ο Α.Π.Ε.: Αξία εργασιών αρχικής, με γενικά έξοδα και όφελος εργολαβικό
(Γ.Ε.  &Ο.Ε.)  είναι  συνολικά:  23.969,48€,  Δαπάνη  απρόβλεπτων  εργασιών  είναι  συνολικά
0,00€, Δαπάνη αναθεώρησης 0 €, Δαπάνη Φ.Π.Α.5752,48 €. 

7. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΕΠΙ  ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΤΟΥ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
1ου Α.Π.Ε.
Σύμφωνα με τον παραπάνω συνοπτικό και συγκριτικό πίνακα των οικονομικών στοιχείων του
προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε. του έργου, παρατηρούμε τα εξής:
Η προτεινόμενη δαπάνη των εργασιών σύμφωνα με τον πρώτο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των
23.969,48€ δηλαδή  αυξήθηκε  κατά  3.126,45€ από  το  αρχικό  συμβατικό  ποσό  του  έργου.  Η
δαπάνη  των  επιπλέον  εργασιών  που  θα  εκτελεστούν  θα  καλυφθούν  από  τα  απρόβλεπτα  της
μελέτης καθώς και με την χρήση των επί έλασσον δαπανών του παρόντος ΑΠΕ.
Η προτεινόμενη δαπάνη του έργου χωρίς το ΦΠΑ είναι 23.969,48€  δηλαδή σε ισοζύγιο με το
αρχικό συμβατικό ποσό του έργου.
Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη με ΦΠΑ είναι  29.722,16  € δηλαδή σε ισοζύγιο με το αρχικό
συμβατικό ποσό του έργου.

Μετά τα παραπάνω
8. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμεθα την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση
βατότητας δρόμου προς Φανάρι», όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου
και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο του έργου.»

Στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 αναφέρονται σχετικά τα εξής:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΑΡΧΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Η ΔΑΠΑΝΗ 

1ου Α.Π.Ε.          

Μεταβολές ως προς την
αρχική σύμβαση 

ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ (€)

20.843,03 23.969,48 3.126,45 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€) 3.126,45 0,00 -3.126,45

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α (€) 23.969,48 23.969,48 0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00 0,00 0,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β (€) 23.969,48 23.969,48 0,00
Φ.Π.Α. 24% (€)

5.752,68 5.752,48
                                   0,0

0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)

29.722,16 29.722,16 0,00
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«3.Τροποποιήσεις της σύμβασης χωρίς αύξηση της αξίας της μπορούν να γίνουν: α) Με το κονδύλιο των
απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται  στην  αρχική σύμβαση καλύπτονται  ιδίως δαπάνες  που
προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την
ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή
από  απαιτήσεις  της  κατασκευής  οι  οποίες  καθίστανται  απαραίτητες  για  την  αρτιότητα  και
λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση
των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου,
δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την
αρχική σύμβαση. Για τη διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν
μπορεί  να  συμπεριλάβει  συμπληρωματικές  εργασίες,  οι  οποίες  κατέστησαν  αναγκαίες  λόγω
απρόβλεπτων περιστάσεων.  Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις
εκατό (9%) επί της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς το συνυπολογισμό των κονδυλίων αναθεώρησης
και  Φ.Π.Α.,  για  έργα  συνολικού  προϋπολογισμού  ίσου  ή  μεγαλύτερου  του  ορίου  εφαρμογής  της
Κοινοτικής  Νομοθεσίας,  σύμφωνα  με  την  απόφαση  Δ17α/08/78/ΦΝ  357/3.11.1995  (Β'941)  και
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για έργα προϋπολογισμού μικρότερου του ως άνω ορίου, σύμφωνα με την
απόφαση Δ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (409 Β') και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του
Υπουργού  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων.  Το  ποσό  των  απρόβλεπτων  δαπανών
επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να
διατηρείται σταθερή η ποσοστιαία αναλογία, σύμφωνα με το άρθρο 135. [3]
β)  Οι  συμβατικές  ποσότητες  εργασιών  μίας  σύμβασης  εκτέλεσης  δημόσιου  έργου  επιτρέπεται  να
μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση
άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
αα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.
ββ) Δεν τροποποιείται  το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης,  ούτε οι προδιαγραφές του έργου,  όπως
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
γγ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
δδ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
εε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών
του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε,
αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.,
αναθεώρηση  τιμών  και  απρόβλεπτες  δαπάνες.  Στην  αθροιστική  αυτή  ανακεφαλαίωση  λαμβάνονται
υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
Τα ποσά που εξοικονομούνται,  εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%),  μειώνουν
ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη
χρήση  των  «επί  έλασσον  δαπανών»  απαιτείται  σε  κάθε  περίπτωση  η  σύμφωνη  γνώμη  του  οικείου
τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.
(….)
7.Οι Ανακεφαλαιωτικοί  Πίνακες Εργασιών και  τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων
Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον
ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται  ο
ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως
και  στην  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  υπέγραψε  τα  σχετικά  έγγραφα  με  επιφύλαξη,  δικαιούται  να
υποβάλει  ένσταση.  Ο  Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας  Εργασιών  και  τα  πρωτόκολλα  νέων  τιμών
εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με
την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο
κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η
γνώμη  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  στο  περιεχόμενο  της  ένστασης  αυτής.  Μετά  την  έγκριση  του
Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  εκτελέσει  τις  σχετικές
εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για επίλυση της διαφοράς.»

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη:
 Την από 18/7/2018 τεχνική έκθεση για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση

βατότητας δρόμου προς Φανάρι» της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου.
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

 Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου
 Την υπ’ αριθμ. 4/2016 μελέτη του έργου.
 Την  υπ’  αριθμ.  69/2017  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η

εκτέλεση του έργου.
 Την υπ’  αριθμ.  69/2017 απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την οποία  εγκρίθηκε  η

διάθεση της πίστωσης ποσού  49.200,51 €  ευρώ σε βάρος του  ΚΑ 64-7333.001, ορίστηκε η
επιτροπή  διαγωνισμού για την διεξαγωγή της δημοπρασίας  και  καταρτίστηκαν οι  όροι  της
διακήρυξης δημοπράτησης του έργου.

 Την υπ’ αριθμ 110/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από
07-12-2017 2ο πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης σύμβασης για την εκτέλεση
του  ανωτέρω  έργου,  και  κατακυρώθηκε  το  αποτέλεσμα  στην  Γλύκα  Χρυσάνθη  του
Ευστρατίου που προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα τρία τοις εκατό (43%).

 την υπ’ αριθμ. πρωτ. 514/19-04-2018 Σύμβαση Κατασκευής Έργου ποσού 23.969,48€ (με την
έκπτωση 43,00%,  χωρίς ΦΠΑ 24%).

 Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
 Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τον  1ο  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  Εργασιών  (Α.Π.Ε.)  του  έργου  «Αποκατάσταση
βατότητας δρόμου προς Φανάρι», όπως αυτός ελέγχθηκε από τον επιβλέποντα, θεωρήθηκε από τον
Προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ. Χίου και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο του έργου.
 
Η δαπάνη των εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε. μετά την έκπτωση) του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο
ποσό των 23.969,48€, δηλαδή αυξήθηκε κατά 3.126,45€ σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της αρχικής
σύμβασης του έργου.

Η  δαπάνη  των  επιπλέον  εργασιών  που  θα  εκτελεστούν  θα  καλυφθεί  από  το  κονδύλιο  των
απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.

Η δαπάνη του έργου χωρίς το ΦΠΑ είναι 23.969,48€, δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με το αντίστοιχο ποσό
της αρχικής σύμβασης του έργου.

Η συνολική δαπάνη του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 29.722,16€, ποσό ίσο με το αρχικό
ποσό της υπογραφείσας σύμβασης.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  74/2018

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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