
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 120.000,00 € για το έργο: 

«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του ∆ήµου ∆ροσιάς». 
 

Σχετικά: 
(1) Το µε αρ. πρωτ. 168754/24-09-09 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
(2) Η µε αρ. πρωτ. 344/04-04-2011 εργολαβική σύµβαση της ∆ΕΚΕ/Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Αττικής. 
(3) Η υπ’ αριθµ. 34687/27-02-2015 απόφαση έγκρισης 2ου ΑΠΕ της ∆ΤΕ Περιφέρειας Αττικής. 
 
  

Με το υπ’ αριθµ. (1) σχετικό αποφασίστηκε από το Γεν. Γραµ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. η ένταξη της πράξης 
«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων ∆ήµου ∆ροσιάς» στον Άξονα προτεραιότητας 2: 
«Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων» - Θεµατική Προτεραιότητα «Επεξεργασία Νερού (Λύµατα)» - 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» µε χρηµατοδότηση του 
συνόλου του έργου από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους. 

Την 07-09-2010 διενεργήθηκε ανοικτός δηµόσιος διαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου. Από την ανωτέρω διαδικασία αναδείχθηκε µειοδότης η εταιρεία ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ µε τεκµαρτή 
έκπτωση 51,57%. 

Την 04-04-2011 υπογράφηκε η εργολαβική σύµβαση συνολικού ποσού 3.103.668,18 € (µε αναθεώρηση 
και ΦΠΑ 23%) µεταξύ του Προϊστάµενου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ∆ΕΚΕ Περιφ. Αττικής και του νόµιµου 
εκπροσώπου της εταιρεία «ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ» για την ανάθεση του έργου (υπ’ αριθµ (2) σχετικό). 

Με την υπ’ αριθµ. 34687/27-02-2015 απόφαση της ∆ΤΕ Περιφέρειας Αττικής (Προϊστάµενη Αρχή του 
έργου) εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ συνολικού ποσού 1.826.931,11 €. 

Το έργο περαιώθηκε την 20-03-2015 και παραλήφθηκε διοικητικά προς χρήση από το ∆ήµο µας την 
11/05/2016. 

Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου µέχρι σήµερα έχει απορροφηθεί συνολικό ποσό 1.328.274,00 € µε 
Φ.Π.Α.  

Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούµε όπως εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 
120.000,00 € στον Κ.Α. 63.7341.0001 Οικονοµικού Έτους 2016 για το έργο: «Κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του ∆ήµου ∆ροσιάς». 

 

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

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
∆ΡΟΣΙΑ,        /12/2016 
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