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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 4.000,00 € για το έτος 2015 για το έργο: 
«Κατασκευή Β’ σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη ∆.Κ. Σταµάτας» 

 
 

Σχετ: 
(1) Η Εγκύκλιος 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονοµικών. 
(2) Η υπ’ αριθµ. 215/2014 Α.∆.Σ. ∆ήµου ∆ιονύσου Έγκρισης Τεχνικού Προγράµµατος έτους 

2015. 
(3) Η υπ’ αριθµ. 241/2014 Α.∆.Σ. ∆ήµου ∆ιονύσου Έγκρισης Προϋπολογισµού έτους 2015. 
(4) Η υπ΄ αριθµ. 276/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. ∆ιονύσου 
(5) Η υπ’ αριθµ.42581/24-12-2013 σύµβαση του ∆ήµου ∆ιονύσου για την εκτέλεση του έργου 

του θέµατος. 
(6) Η υπ’ αριθµ. 24872/25-07-2014 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί διάλυσης 

σύµβασης του έργου. 
(7) Η υπ’ αριθµ. 31509/01-10-2014 αίτηση αποζηµίωσης του αναδόχου λόγω διάλυσης 

σύµβασης. 
 
 
 
Επί του θέµατος σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
Την 24/12/2013 υπεγράφη η µε αρ. πρωτ. 42581/24-12-2013 σύµβαση για την εκτέλεση του έργου: 

«Κατασκευή Β’ σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη ∆.Κ. Σταµάτας» µεταξύ του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου και 
του Ε.∆.Ε. Αριστείδη Μαλλιάκου, ποσού 64.856,19€ πλέον Φ.Π.Α. 23%. 

Ο ανάδοχος προέβη όπως όριζε η Ε.Σ.Υ. του έργου, στην εφαρµογή επί εδάφους της εγκεκριµένης 
υψοµετρικής µελέτης της οδού η οποία εγκρίθηκε µε την υπ΄ αρίθµ. 17/2007 Απόφαση του πρώην 
Κοινοτικού Συµβουλίου Σταµάτας. Από την ανωτέρω εφαρµογή διαπιστώθηκε ότι η ερυθρά της οδού που 
έπρεπε να εφαρµοστεί ήταν υψηλότερη σε σχέση µε τα κατώφλια των ιδιοκτησιών µε αποτέλεσµα να 
προκαλεί πρόβληµα στη πρόσβασή τους. 

Προκειµένου να µη προκληθεί κώλυµα στη πρόσβαση των ιδιοκτησιών της οδού και µετά την 
εντολή του πρώην αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, το αρµόδιο τµήµα Σχεδίου Πόλεως προέβη στη 
τροποποίηση της υψοµετρικής µελέτης. 

Ο ανάδοχος την 11/02/2014, όπως ορίζει η παρ.3 του άρθρου 62 του Ν.3669/08, προέβη σε ειδική 
δήλωση µε την οποία αιτήθηκε τη διακοπή εργασιών έως την έγκριση της τροποποίησης της µελέτης από 
τα εµπλεκόµενα όργανα και επιπρόσθετα δήλωσε ότι δεν έχει εκτελέσει καµία εργασία. 

Με το από 12/02/2014 έγγραφο της ∆/νουσας Υπηρεσίας, αποφασίστηκε η διακοπή εργασιών του 
έργου. 

Με την µε αρ. πρωτ. 17306/27-05-14 αίτηση και µετά την παρέλευση τριών (3) µηνών από την 
ειδική δήλωση του αναδόχου, όπως ορίζει η παρ. 5 του άρθρου 62 του Ν.3669/08, ο Ανάδοχος αιτήθηκε τη 
διάλυση της σύµβασης. 

Η αίτηση του αναδόχου έγινε δεκτή µε την µε αρ. πρωτ. 24872/25-07-2014 σχετική απόφαση της 
∆/νουσας Υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 62 §2 & § 7 του Ν.3669/2008. 

Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 31509/01-10-2014 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητάει αποζηµίωση λόγω 
διάλυσης της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 64 του Ν.3669/2008. 

Την 25/09/2015 υπογράφηκε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω 
έργου από την επιτροπή που ορίσθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 77/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
∆ιονύσου. Σύµφωνα µε το άρθρο 64 του Ν.3669/2008 στις αρµοδιότητες της επιτροπής είναι και να 
προτείνει την αποζηµίωση του αναδόχου λόγω διάλυσης σύµβασης, η οποία στη συνέχεια θα καθοριστεί 
από την Προϊστάµενη Αρχή κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ∆ροσιά:   14 / 12 / 2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Αρ. πρωτ.: - 35116 - 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Ν.-Γ. Φαράχ 
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Εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 4.000,00 € στον Κ.Α. 30.7323.0033 
Οικονοµικού Έτους 2015 για την «Κατασκευή Β’ σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη ∆.Κ. Σταµάτας» 

 

ΚΟΙΝ.: 
Οικονοµική Υπηρεσία                                   Ο Αντιδήµαρχος 
            Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών 
                Χωροταξίας & Πολεοδοµίας 
Ε.∆. 
1. Γεν. Αρχείο 
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ. 
3. Φ. Εισηγήσεων Ο.Ε. 
4. Φ. Σχετ. Έργου                Ευάγγελος Λυρούδιας 
              ∆ρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός 
         
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
∆ΡΟΣΙΑ,       /12/2015 

 


