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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 24/14-10-2019  τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 14-10-2019 ημέρα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε 

σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα 

από την αριθμ. 13841/07-10-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς 

Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

        Πριν από τη έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος                                                        1.  Φασομυτάκης Ιωάννης 

2. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος                                                     2.  Αλμπαντάκης Χαράλαμπος 

3. Νεονάκης Ευάγγελος 

4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

5. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία 

6. Πωλιουδάκης Ανδρέας 

7. Φανουράκη Στυλιανή 

8. Νικολακάκης Ιωάννης 

9. Καρανδινός Στυλιανός 

10. Θεοδωράκης Γεώργιος 

11. Καργάκης Νικόλαος 

12. Μαρκάκος Κων/νος 

13. Τζαγκαράκης Αντώνιος 

14. Καργάκης Εμμανουήλ 

15. Μαθιουδάκης Ιωάννης 

16. Καπελλάκης Νικόλαος 

17. Μανουσιδάκη Εμμανουέλλα 

18. Καμπουράκης Σάββας 

19. Σταθοράκης Γεώργιος 

20. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

21. Σαριδάκης Εμμανουήλ 

22. Κουρτάκης Ζαχαρίας 

23. Ρομπογιανννάκης Αχιλλέας 

24. Κυριακάκης Αντώνιος 

25. Ζαχαριουδάκης Ιωάννης 

        Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο Δήμαρχος, οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων και ο γραμματέας του Δήμου Τζεκάκης Στυλιανός για την τήρηση των πρακτικών. 

                   Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι έχει   

               προκύψει ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε στο σώμα τους λόγους του κατεπείγοντος. 

                  Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον και αποφάσισε να συζητηθεί το θέμα. 

                        

 Θέμα: 12
ΟΝ

    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:    Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και Συντήρηση στέγης 

Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφαλίου». 

 

Αριθμ. Απόφασης: 170/2019 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
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Ο ∆ήµαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος εισηγήθηκε το  θέµα είπε τα εξής: 
 

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η      Ε Κ Θ Ε Σ Η  
(συνοδεύει τον 1

ο
 Α.Π.Ε ) 

 

Α. Συµβατικά Στοιχεία και Ιστορικό της Εργολαβίας: 

 

 

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ   

Το ανώτερο έργο αφορά την επισκευή και συντήρηση της στέγης του ∆ηµοτικού 
Σχολείου της δηµοτικής ενότητας Πετροκεφαλίου. Το κτίριο είναι κατασκευασµένο 
πριν από το 1950 και παρουσιάζει σηµαντικές φθορές στη στέγη του. Θα 
πραγµατοποιηθεί αντικατάσταση της επικεράµωσης και η προσθήκη θερµοµόνωσης 
και υγροµόνωσης καθώς και αντικατάσταση της εσωτερικής ψευδοροφής µε την 
παράλληλη προστασία των ξύλων µε µυκητοκτόνες επαλείψεις και 
βερνικοχρωµατισµούς. 
 

 

II. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

 

Η σύνταξη του 1
ου

 ΑΠΕ έγινε λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Την από 29/11/2018 υπογραφή της σύµβασης του έργου. 

2. Τη µελέτη (τεύχη δηµοπράτησης) µε αριθµό 5/2018, µε τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση 

Στέγης ∆ηµοτικού σχολείου Πετροκεφαλίου». 

3. Tην υπ’ αριθµό 124/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Φαιστού περί 

αποδοχής χρηµατοδότησης απόφαση ένταξης ως 4
ο
 υποέργο µε τίτλο «Επισκευή και 

Συντήρηση Στέγης ∆ηµοτικού σχολείου Πετροκεφαλίου» στο έργο «Κατασκευή 

κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων – ∆ιαµόρφωση και ανάδειξη κοινόχρηστων 

χώρων» µε Κ.Α. 2013ΕΠ002000010, της ΣΑΕΠ 002 της Περιφέρειας Κρήτης. 

4. Την µε αριθµό 36/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε τη οποία έγινε έγκριση της 

πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 51.447,10 σε βάρους 

του Κ.Α. 61.73310009 του Π/Υ. 

5. Την υπ’ αριθµό 177/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η 

αποδοχή του φακέλου δικαιολογητικών οριστικής κατακύρωσης του αναδόχου, «Κ. 

ΧΑΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε έκπτωση 51,21%.  

6. Η συµβατική προθεσµία περαίωσης του έργου  έληγε στις 28-02-2019. 

7. Την µε αριθµό 4/5-02-2019 απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε παράταση 

περαίωσης του έργου έως τις 16/09/2019. 

 

ΙΙ. Πληροφοριακά στοιχεία επί του 1ου Α.Π.Ε.  
Ο 1

ος
 Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει αυξοµειώσεις ποσοτήτων ορισµένων συµβατικών 

εργασιών, απαραίτητων για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου. Οι εργασίες αυτές 

είναι εργασίες καθαιρέσεων, επιστεγάσεων καθώς και χρωµατισµών.  Όλες οι αυξοµειώσεις 

προέκυψαν κατά την πορεία εκτέλεσης των εγκεκριµένων µελετών και για τις οποίες έχουν 

συνταχθεί πρωτόκολλα παραλαβής για τις εκτελεσθείσες και προµετρήσεις για τις 

υπολειπόµενες να εκτελεσθούν. 

 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

Α.Τ.1 Καθαίρεση επικεραµώσεων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 

ακέραιων κεράµων. 

Προκύπτει αύξηση της ποσότητας από 270,00 µ2 σε 295,08 µ2 η οποία τεκµηριώνεται στην 

1
η
 αναλυτική επιµέτρηση. 

ΑΔΑ: 6ΗΞ9ΩΗ1-ΞΓΟ



3 

 

 

Α.Τ.2 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 

Παρουσιάζεται µείωση από 190,00 µ2 σε 59,10 µ2 η οποία τεκµηριώνεται στην 1
η
 αναλυτική 

επιµέτρηση. 

 

Α.Τ.3 Μεταφορές µε αυτοκίνητο διαµέσου οδών καλής βατότητας 

Παρουσιάζεται µείωση από 700,00 tkm σε 534,00 tkm η οποία τεκµηριώνεται στην 1
η
 

αναλυτική επιµέτρηση. 

 

ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ 

 

Α.Τ.4 Σανίδωµα στέγης µε σκουρέτα 

Προκύπτει αύξηση της ποσότητας από 270,00 µ2 σε 295,08 µ2 η οποία τεκµηριώνεται στην 

1
η
 αναλυτική επιµέτρηση. 

 

Α.Τ.5 Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη 

Προκύπτει αύξηση της ποσότητας από 330,00 µ2 σε 645,76 µ2. Χρησιµοποιήθηκε διπλή 

στρώση µεµβράνης για µεγαλύτερη ασφάλεια υγροµόνωσης. Τεκµηριώνεται στην 1
η
 

αναλυτική επιµέτρηση. 

 

Α.Τ.6 Επιτεγίδωση στέγης µε κεραµίδια γαλλικού τύπου 

Προκύπτει αύξηση της ποσότητας από 270,00 µ2 σε 730,16 µ2. Χρησιµοποιήθηκε διπλή 

στρώση επιτεγίδωσης για µεγαλύτερη ασφάλεια υγροµόνωσης. Τεκµηριώνεται στην 1
η
 

αναλυτική επιµέτρηση. 

 

Α.Τ.8 Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου 

Προκύπτει αύξηση της ποσότητας από 270,00 µ2 σε 295,08 µ2 η οποία τεκµηριώνεται στην 

1
η
 αναλυτική επιµέτρηση. 

 

Α.Τ.9 Κάλυψη οροφής µε µεσόταβλες 

Παρουσιάζεται µείωση από 190,00 µ2 σε 59,10 µ2 η οποία τεκµηριώνεται στην 1
η
 αναλυτική 

επιµέτρηση. 

 

Α.Τ.10 Θερµοηχοµόνωση µε πλάκες ορυκτοβάµβακα 

Παρουσιάζεται µείωση από 240,00 µ2 σε 187,80 µ2 η οποία τεκµηριώνεται στην 1
η
 

αναλυτική επιµέτρηση. 

 

Α.Τ.11 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δοµικής ξυλείας. Ζευκτά από ξυλεία πριστή. 

Παρουσιάζεται µείωση από 0,50 µ3 σε 0,35 µ3 η οποία τεκµηριώνεται στην 1
η
 αναλυτική 

επιµέτρηση. 

 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

Α.Τ.12 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξύλινων επιφανειών 

Προκύπτει αύξηση της ποσότητας από 440,00 µ2 σε 676,23 µ2 η οποία τεκµηριώνεται στην 

1
η
 αναλυτική επιµέτρηση. 

 

Α.Τ.13 Βερνικοχρωµατισµοί επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώµατος βάσεως νερού η 

διαλύτη ενός ή δύο συστατικών. Βερνικοχρωµατισµοί µε ελαιόχρωµα αλκυδκής ή 

τροποποιηµένης πολυουρεθανικής ρητίνης βάσεως νερού ή διαλύτου. 

Παρουσιάζεται µείωση από 190,00 µ2 σε 89 µ2 η οποία τεκµηριώνεται στην 1
η
 αναλυτική 

επιµέτρηση.                                                    
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 1
ου

 Α.Π.Ε. 

  

    
ΑΑΡΡΧΧΙΙΚΚΗΗ  

ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ  11
οοςς

  ΑΑΠΠΕΕ  
ΜΜεεττααββοολλέέςς  ααππόό  

ΑΑρρχχιικκήή  ΣΣύύµµββαασσηη 

ΕΕρργγαασσίίεεςς  µµεε  ΓΓ..ΕΕ..  &&  

ΟΟ..ΕΕ..                      
1177..331122,,3311  1199..990066,,7788  22..559944,,4477  

  ΑΑππρρόόββλλεεππτταα  1155%%    22..559966,,8855  22,,3388  --22..559944,,4477  

  
∆∆ααππάάννηη  εερργγαασσιιώώνν    

1199..990099,,1166  1199..990099,,1166  00,,0000  

∆∆ααππάάννηη    

ααννααθθεεώώρρηησσηηςς                          
333322,,6688  333322,,6688  

  
00,,0000  

ΣΣύύννοολλοο  2200..224411,,8844  2200..224411,,8844  00,,0000  
ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ    2244%%    44..885588,,0044  44..885588,,0044  00,,0000  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  

∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ    
2255..009999,,8888  2255..009999,,8888  00,,0000 

 

 

Η δαπάνη των παραπάνω περιγραφοµένων εργασιών καλύπτεται µε χρήση των απροβλέπτων 

δαπανών που περιλαµβάνονται στην σύµβαση. Η συνολική δαπάνη του έργου µε τον παρόντα 

Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 25.099,88  ευρώ και δεν παρουσιάζει µεταβολή από την 

σύµβαση. 

Ο παρών 1
ος

 Α.Π.Ε. έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 

∆εν απαιτείται έγκριση από το Τεχνικό συµβούλιο δηµοσίων Έργων . 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου και µετά από διαλογική 
συζήτηση 

 

                                        Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 

  

Εγκρίνει τον 1ο  Α.Π.Ε.  του έργου «Επισκευή και Συντήρηση στέγης ∆ηµοτικού Σχολείου 

Πετροκεφαλίου», όπως συντάχθηκε από την ∆/νση Πολεοδοµίας & Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου 

Φαιστού. 

   

 
      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
                                                       ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
     ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                              ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1)Κωνσταντουλάκης Αντώνιος, 2)Νεονάκης Ευάγγελος, 3)Σκαντζάκης Ιπποκράτης, 
4)Αρµουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία, 5)Φανουράκη Στυλιανή, 6)Πωλιουδάκης Ανδρέας, 
7)Νικολακάκης Ιωάννης, 8)Καρανδινός Στυλιανός, 90)Θεοδωράκης Γεώργιος, 
10)Καργάκης Νικόλαος, 11)Μαρκάκος Κων/νος, 12)Τζαγκαράκης Αντώνιος, 13)Καργάκης 
Εµµανουήλ, 14)Μαθιουδάκης Ιωάννης, 15)Μανουσιδάκη Εµµανουέλλα, 16)Καµπουράκης 
Σάββας, 17)Σταθοράκης Γεώργιος, 18)Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία, 19)Σαριδάκης 
Εµµανουήλ, 20)Κουρτάκης Ζαχαρίας, 21)Ροµπογιαννάκης Αχιλλέας, 22)Κυριακάκης 
Αντώνιος, 23)Ζαχαριουδάκης Ιωάννης. 
      
   Ακριβές Απόσπασµα 

           Ο Πρόεδρος ∆.Σ.                                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                             ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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