
 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 2.562,87€  για το έργο: 
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ» 
∆.Κ.∆ιονύσου.  

 
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. 214/2014 Α∆Σ έγκρισης του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015 
(3) Η υπ’αριθµ. 241/2014 Α∆Σ έγκρισης του Προϋπολογισµού έτους 2015 

 

 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι: 
 

1. Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η υπ'αριθµ. 9/13 µελέτη από το Τµήµα Έργων και Μελετών 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου µε τίτλο: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ” .  

2. Με υπ’ αριθµ. 239/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου εγκρίθηκε η 
δαπάνη, διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 35.000,00€ για την εκτέλεση του έργου 
εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του Οικονοµικού έτους 2013 µε Κ.Α. 25.6262.0011, 
ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισµού και καταρτίσθηκαν οι όροι της δηµοπρασίας  

3. Το έργο δηµοπρατήθηκε στις  29-8-2013 µε προϋπολογισµό εργασιών (µε Φ.Π.Α.) 
35.000,00€ Ευρώ. Με την παρούσα εργολαβία καθαρίζεται η δεξαµενή της Άνοιξης από 
µπάζα και οικοδοµικά υλικά και στεγανοποιείται ώστε να µπορέσει να χρησιµοποιηθεί. 

4. Το πρακτικό της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την µε αρ. 299/2013 απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο ΜΟΥΡΓΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  µε µέσο 
τεκµαρτό ποσοστό έκπτωσης 44,00%.  

5. Η εργολαβική σύµβαση για ποσό 19.600,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) υπογράφτηκε στη 15.1.2014. 
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες και 
εποµένως η λήξη του έργου είναι την 15.3.2014. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ∆ροσιά:   3 -2-2015 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                               Αρ. Πρωτ.: 2921   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Νίκα ∆ήµητρα 



6. Με το υπ’αριθµ. 2170/22-1-2014 έγγραφο επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα 
∆ήµητρα, Υπάλληλος της Τ.Υ. του ∆ήµου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το 
χρονοδιάγραµµα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε µε το 3280/6-2-2014 έγγραφο.  

7. Με την υπ’αριθµ. 9185/12-3-2014 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) µήνες, προκειµένου να εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ 
και η 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση του έργου από το Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων και στη 
συνέχεια από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

8. Με την υπ'αριθµ. 73/14 Απόφ. ∆.Σ. Εγκρίθηκε η παράταση  προθεσµίας περαίωσης του έργου 
κατά σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την έγκριση του  1ου ΑΠΕ και της 1ης 
Συµπληρωµατικής Σύµβασης από το ∆.Σ. 

9. Με την υπ'αριθµ. 117/14 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε τον 1ο ΑΠΕ και την 1η 
Συµπληρωµατική Σύµβαση ποσού 9.600,00€ µε ΦΠΑ, η οποία υπογράφηκε στις 13-5-2014. 

10. Στη συνέχεια συντάχθηκε ο 2ς Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών µε σκοπό να 
συµπεριλάβει τις αυξοµειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιµετρητικά 
στοιχεία του έργου όπως αυτά διαµορφώθηκαν µετά την ολοκλήρωση του έργου. 

11. Με την υπ'αριθµ.  248/14 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε τον 2ο ΑΠΕ 

12. Με τα (2) και (3) σχετικά εγκρίθηκαν το Τεχνικό Πρόγραµµα και ο προϋπολογισµός 
αντίστοιχα έτους  2015, στα οποία έχει περιληφθεί το έργο ως συνεχιζόµενο-οφειλόµενο. 

 

 

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως: 

 
Εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 2.562,87€ στον Κ.Α. 

25.6262.0011  του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Οικονοµικού Έτους 2015. 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Λογιστηρίου 

       
       
                

 
 

  

Ο Αντιδήµαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών, 

Χωροταξίας & Πολεοδοµίας 
 
 

ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
∆ρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


