
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 2.804,40€ (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 23%) για τη απόδοση αποζημίωσης που επέρχεται από την διάλυση της σύμβασης για την 

σύνταξη της μελέτης: «Μελέτη για την ανακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή 

αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς».  

 
Έχοντας υπόψη: 

(1) Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) 

Υπουργείο Οικονομικών 

(2) Tην υπ’ αριθμ. 233/2013 απόφαση ΔΣ για τον «Προϋπολογισμό και ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου οικ. έτους 2014», 

όπως αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα. 

(3) Την υπ’ αρ. πρωτ. 25403/30-07-2014 σύμβαση με την οποία ανατέθηκε στον ανάδοχο η εκπόνηση της μελέτης του 

θέματος, ο οποίος προσκόμισε την υπ’ αρ. 1644746/25-7-2014 εγγυητική επιστολή από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και τις υπεύθυνες 

δηλώσεις των Θεοδώρου Τούντα-Αρχιτέκτων Μηχ., Ευλαμπία Ράικου- Σταύρου-Αρχιτέκτων Μηχ., Γραμμένου Θεοδώρα--

Πολιτικός Μηχ., Αντζαμπού Γεωργία-Κωνσταντίνα -Ηλ. Μηχ. (μέλη της μελετητικής ομάδας) όσον αφορά την σύμπραξη των 

μελετητών και ορισμού αντιπροσώπου τους. 

(4) Την από 16-10-2014 εντολή του Δημάρχου Διονυσίου Ζαμάνη περί λύσης της υπ’ αρ. πρωτ. 25403/30-07-2014 σύμβασης.  

(5) Την υπ’ αρ. 256/2014 απόφαση Δ.Σ. για την Διάλυση της σύμβασης της εν λόγω  μελέτης.  

(6) Την υπ’ αρ. πρωτ. 8028/27-03-2015 αίτηση του ανάδοχου για αποζημίωσή του. 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 256/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε: 

1. Η λύση της Σύμβασης για την μελέτη «Μελέτη για την ανακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και 

ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς» που υπογράφτηκε μεταξύ του Δήμου Διονύσου και των 

μελετητών: Θεοδώρου Τούντα, Ευλαμπία Ράικου-Σταύρου, Γραμμένου Θεοδώρα και Αντζαμπού Γεωργία-

Κωνσταντίνα . 

2. Η απόδοση αποζημίωσης που επέρχεται με τη λύση σύμβασης και ανέρχεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί της 

συμβατικής αμοιβής των υπολειπόμενων για την ολοκλήρωση της μελέτης σταδίων,   σύμφωνα με το άρθρο 36 , 

παρ. 1 του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ Α2/Α/22-2-05) – ήτοι  2.804,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).  

3. Η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών που είχαν κατατεθεί για την εν λόγω μελέτη. 

4. Η εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων για την λύση της ανωτέρω σύμβασης.  

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 8028/27-03-2015 αίτηση του ανάδοχου ζητείται η αποζημίωση λόγω διάλυσης της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 1 του ν. 3316/2005. 

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή: 

Εγκρίνει τη δαπάνη της μελέτης και διαθέσει τη σχετική πίστωση ύψους 2.804,40€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) στον Κ.Α. 70.7411.0025  Οικονομικού Έτους 2015, για τη απόδοση 

αποζημίωσης που επέρχεται από την διάλυση της σύμβασης για την σύνταξη της μελέτης: «Μελέτη για 

την ανακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου 

Δροσιάς».                  
Κοινοποίηση: 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Tμήμα Λογιστηρίου 

Ε.Δ.: 

1. Γενικό Αρχείο 

2. Δ/νση Τ.Υ. 

3. Φ. Έργου 

4. Φ. Εισηγήσεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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