
 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Ορισµός Επιτροπής από υπαλλήλους του ∆ήµου για τη σύνταξη πρωτοκόλλου 
διαπίστωσης βλαβών, που προξενήθηκαν στο έργο: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο 
∆ιονύσου» από τα έντονα καιρικά φαινόµενα της 7ης Ιουνίου 2016 σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 58 του Ν.3669/2008 

 
Σχετ.: Το από 17/06/2016 έγγραφο περί υποβολής ειδικής δήλωσης βλαβών της αναδόχου του 

έργου εταιρείας «ΕΥΕ∆ΡΟΝ Α.Ε.» (αρ. πρωτ. 17123/17-06-2016) 
 
 
 

Έχοντας υπόψη: 

(1) Τη µελέτη του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου» προϋπολογισµού 49.000,00 
€, µε ΦΠΑ (23%). 

(2) Την µε αρ. 352/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την οποία εγκρίθηκε, 
η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 49.000,00 € για το έτος 2015 για το έργο του θέµατος, 
ορίσθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του εν΄ θέµατι έργου και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης. 

(3) Το από 26/11/2015 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου». 

(4) Την µε αρ. 416/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την οποία εγκρίθηκε 
το αποτέλεσµα του διαγωνισµού. 

(5) Την µε αρ. πρωτ. 10117/18-04-2016 σύµβαση κατασκευής του έργου ποσού 36.061,44 € (πλέον Φ.Π.Α). 

(6) Ότι η ανάδοχος εταιρεία «ΕΥΕ∆ΡΟΝ Α.Ε.» δήλωσε γραπτώς (παρ. 4 άρθρου 58 του Ν.3669/2008) µε το 
υπ’ αριθµ. 17123/17-06-2016 έγγραφό της προς την διευθύνουσα υπηρεσία, το είδος και την έκταση των 
βλαβών, που προξενήθηκαν από ανωτέρω βία στο έργο, καθώς και την εκτίµηση της δαπάνης για την 
επανόρθωση των βλαβών. Επίσης περιέγραψε την αιτία των βλαβών, που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρω 
βία. Τέλος δε υπέβαλλε αίτηση αποζηµίωσης ποσού 1.663,42 € (µε Φ.Π.Α. 24%) για την αποκατάσταση 
των εν λόγω ζηµιών. 

(7) Η εν λόγω δήλωση της αναδόχου εταιρείας «ΕΥΕ∆ΡΟΝ Α.Ε.» υποβλήθηκε εµπρόθεσµα (παρ. 4 άρθρου 
58 του Ν.3669/2008) εντός δέκα (10) ηµερών (την 17/06/2016) από το συµβάν και παραλήφθηκε από την 
∆/νουσα Υπηρεσία αυθηµερόν. 

(8) Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία προέβη αµέσως σε αυτοψία επί τόπου του έργου και διαπίστωσε την έκταση 
των βλαβών. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του 

άρθρου 58 του Ν.3669/2008, παρακαλούµε την Προϊστάµενη Αρχή, εν προκειµένω την Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου, όπως ορίσει επιτροπή από υπαλλήλους του ∆ήµου, η οποία θα προβεί σε επιτόπια 
εξέταση, σε αντιπαράσταση µε τον ανάδοχο και θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών µέσα 
σε δέκα (10) µέρες από τη σύστασή της. Μέλη της επιτροπής προτείνονται οι: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        ∆ροσιά:    26 / 08 / 2016 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Πρωτ:  - 23217 -  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Ν.-Γ. Φαράχ 



 

1. κα. Αγγελίνα Άννα, Προϊσταµένη ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

2. κα. Κουρουπάκη Αγγελική, Προϊσταµένη Τµήµατος Τεχνικών Έργων και 

3. κ. Φαράχ Νατζίµπ-Γεώργιος, Υπάλληλος Τµήµατος Τεχνικών Έργων 
 
 

Συνηµµένα 
Το µε αρ. πρωτ. 17123/17-06-2016 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «ΕΥΕ∆ΡΟΝ Α.Ε.» 
 
 
                                      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,           /08/2016 

 


