
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 48.287,64 €  για την 

πληρωµή του 4ου λογαριασµού της µελέτης «Κτηµατογράφηση-Πολεοδόµηση-Πράξη 
Εφαρµογής των επεκτάσεων Α’ κατοικίας του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου 
Κοινότητας Κρυονερίου», συµβατικής αµοιβής 1.213.627,47 € συµπερ. ΦΠΑ 

 
Έχοντας υπόψη: 
  1) Την Εγκύκλιο 30 / 19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονοµικών 
 (2) Το αρθρ.7 παρ.10 του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων 

εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 
 (3) Ότι η χρηµατοδότηση της µελέτης είναι από Πόρους του ∆ήµου ∆ιονύσου 
 (4) Το υπ’ αριθ. 08/∆ΤΑ/6839/29-5-2009 έγγραφο της Τ.Υ.∆.Κ., µε το οποίο 

απεστάλησαν στην Κοινότητα Κρυονερίου τα τεύχη δηµοπράτησης της µελέτης 
«Κτηµατογράφηση-Πολεοδόµηση-Πράξη Εφαρµογής των επεκτάσεων Α’ κατοικίας 
του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Κοινότητας Κρυονερίου» προεκτιµώµενης 
αµοιβής 1.018.664,17€ πλέον ΦΠΑ 

 (5) Την υπ’ αριθ. 164/2009 απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα παραπάνω τεύχη δηµοπράτησης και καθορίστηκε το ένα µέλος της 
τριµελούς Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το αρθρ.21 του Ν.3316/2005. 

 (6)  Την υπ’ αριθ. 279/2009 Απόφαση Κοινοτικού Συµβουλίου Κοιν. Κρυονερίου µε 
την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της µελέτης του 
θέµατος 

 (7) Το γεγονός ότι αφού τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες δηµοσιότητας τόσο στον 
Ελληνικό Τύπο όσο και στην Εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού σε ανοικτή δηµόσια συνεδρίαση παρέλαβε τους φακέλους προσφορών 
των συµµετεχόντων και αφού τους έλεγξε, συνέταξε το από 18.06.2010 πρακτικό Ι, 
σύµφωνα µε το οποίο προκύπτει ότι στο διαγωνισµό υπέβαλαν εµπρόθεσµα 
εκδήλωση ενδιαφέροντος εννέα (9) διαγωνιζόµενοι, οι οποίοι όλοι έγιναν δεκτοί για τις 
περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισµού 

 (8) Την υπ’ αριθ. 304/2009 Απόφαση Κοινοτικού Συµβουλίου Κοιν. Κρυονερίου µε 
την οποία εγκρίθηκε το παραπάνω πρακτικό Ι του διαγωνισµού 

 (9)  Το από 24.02.2011 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε 
την οποία η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά από επανειληµµένες κλειστές συνεδριάσεις 
αξιολόγησε και βαθµολόγησε τις Τεχνικές Προσφορές όλων των συµµετεχόντων. 

 (10) Το γεγονός ότι κατά του Πρακτικού ΙΙ δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις εντός της 
προβλεπόµενης προθεσµίας των δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη 
της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης και γνωστοποίησης-τοιχοκόλλησης του Πρακτικού. 

 (11) Το υπ’ αριθ. πρωτ.7221/22.03.2011 έγγραφο του ∆ήµου ∆ιονύσου προς 
τους διαγωνιζόµενους µε το οποίο εκλήθησαν σε ∆ηµόσια Συνεδρίαση την Πέµπτη 
31.03.2011 στο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, προκειµένου η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού να προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών τους 

 (12)  Το από 31.03.2011 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το 
οποίο η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, παρουσία εκπροσώπων από τις συµπράξεις 
προχώρησε στον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών, τις έκανε όλες αποδεκτές και 
µετά τον προσδιορισµό της σταθµισµένης βαθµολογίας σύµφωνα µε το άρθρ.22 παρ2 
της διακήρυξης, εισηγείται προσωρινή συµφερότερη προσφορά αυτή της σύµπραξης  
«ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ, ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ ΑΕΜ, ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΛΙΟΝΗΣ 
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ΜΙΧΑΛΗΣ, ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» καθώς συγκέντρωσε τη µεγαλύτερη ανηγµένη 
βαθµολογία 

 (13) Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις κατά του παραπάνω πρακτικού 
ΙΙΙ εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των 5 εργάσιµων ηµερών από την εποµένη 
της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης , γνωστοποίησης-τοιχοκόλλησης του Πρακτικού 

 (14) Την υπ’ αριθ. 50/2011 Απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου της 
µελέτης. 

 (15)  Τις υπ’ αριθ. 220/2011, 15/2012 και 103/2012 Πράξεις του Ζ’ Κλιµακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 (16) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 7650/26.03.2012 Ιδιωτικό Συµφωνητικό Ανάθεσης 
Εκπόνησης Μελέτης 
(17) Στα πλαίσια της ως άνω µελέτης πιστοποιήθηκε ο 1ος λογαριασµός     ποσού  
µε  Φ.Π.Α 84.054,50 ευρώ ο οποίος υπογράφηκε στις 12/6/2012.               Ο 2ος 
λογαριασµός ποσού  µε  Φ.Π.Α 249.961,46 ευρώ ο οποίος υπογράφηκε στις 
16/10/2012. Και ο 3ος λογαριασµός     ποσού  µε  Φ.Π.Α 401.204,60 ευρώ ο οποίος 
υπογράφηκε στις 5/4//2013. 

               (18) Την υπ’ αρ. 233/2013 Απόφαση ∆ηµοτικού  Συµβουλίου έγινε η έγκριση του 
προϋπολογισµού του 2014  και µε τις όποιες αναµορφώσεις υπάρχει πίστωση 
στον κωδικό εξόδων 30.7421.0002  ποσού 549.962,00 €  

 
καλείται η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ιονύσου όπως εγκρίνει : 

 τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης ύψους 48.287,64   €   
        στον Κ.Α.  30.7421.0002 Οικονοµικού Έτους 2014 ( ΠΑΥ : …………./2014) για την 
αποζηµίωση του 4ου λογαριασµού  

 
                                                                                                    Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
                                                                                     ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
Κοινοποίηση:       ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
∆/νση Οικονοµικών 
Τµήµα λογιστηρίου  
 
   
     Ε.∆. 
1. Γεν. Αρχείο  
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ. 
3. Φ Εισηγήσεων ∆.Σ.  
4. Φ. Σχετ. µελέτης                             
 
            
 

                                         Aκριβές αντίγραφο 
                                                  ∆ροσιά, 16 -05-2014 
 
 
 
 
 
                                                    Μπαλαδάκης  Γεώργιος 
                                                   Τεχν. Πολ. Μηχανικός ΤΕ3 
 


