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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης 

ακαθάρτων υδάτων στις Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης 

και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» (κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5003809) 

  

 

Σχετ:  
1. Η με αρ. πρωτ. 170480/1-8-2011 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του 

Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

2. Η με αρ. πρωτ. 104789/20-5-2013 Απόφαση 1
ης

 Τροποποίησης Πράξης του Γενικού Γραμματέα 

Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

3. Η υπ’ αριθμ.15977/21-12-2016 Απόφασή Ένταξης Πράξης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης 

Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ. 

4. Η υπ’αριθμ. 27403/28-8-2014 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του 

θέματος ποσού 16.057.634,28 € με το Φ.Π.Α. 

5. Η υπ’αριθμ. 127/2016 απόφαση ΔΣ Διονύσου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

6. Ο Ν. 3669/2008 “Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων ” 

όπως τυχόν τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

7. Η υπ’αριθμ. 368/2018 απόφαση ΔΣ Διονύσου έγκρισης υποκατάστασης της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ 

Α.Ε. από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3669/2008 

8. Το υπ'αριθμ.  4879/12-9-2018 έγγραφο ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση της 

σύμβασης ως προς την υποκατάσταση του αναδόχου του έργου λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των 

συμβατικών του υποχρεώσεων 

9. Η υπ'αριθμ.  23756/12-07-2018) αίτηση παράτασης προθεσμίας της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ»  

10. Η υπ'αριθμ. 28439/6-9-2018 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλου του έργου επί του ανωτέρω 

αιτήματος  παράτασης προθεσμίας 

11. Η υπ'αριθμ. 5763/12-9-2018 Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ επί της αίτησης 

παράτασης προθεσμίας 
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Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα 



 

 

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα: 
 

1. Με το υπ’ αριθμ. (1) σχετικό εντάχθηκε η πράξη «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Υδάτων 
στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας 
Δήμου Διονύσου» στον Άξονα Προτεραιότητας “02 – Προστασία και Διαχείριση Υδατικών 
Πόρων” του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη»,  με κωδικό ΟΠΣ 340042. 

2. Η πράξη περιλαμβάνει έξι (6) υποέργα εκ’ των οποίων το υποέργο 2 αφορά στην  κατασκευή 
του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε 5 εκ των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων του 
Δήμου Διονύσου, ήτοι της Σταμάτας, Ροδόπολης, Αγ. Στεφάνου, Διονύσου και Κρυονερίου. 

3. Με το υπ’ αριθμ. (2) σχετικό έγινε η 1η Τροποποίηση Πράξης λόγω αλλαγής του 
προϋπολογισμού του Υποέργου 2 μετά την ενσωμάτωση των Νέων Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών  

4. Στις 28-8-2014 υπεγράφη η υπ'αριθμ. 27403 Σύμβαση ποσού 13.054.987,22€ πλέον ΦΠΑ 
3.002.647,06€, συνολικής δαπάνης 16.057.634,28€ του Υποέργου 2 της Πράξης. 

5. Η ομάδα επίβλεψης αποτελείται από την κ. Νίκα για τις Δ.Κ. Διονύσου και Ροδόπολης και από 
τον κ. Φαράχ για τις Δ.Κ. Κρυονερίου, Αγ. Στεφάνου και Σταμάτας.  Ο ανάδοχος υπέβαλε προς 
έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 32079/32080/14-11-2012 
έγγραφο. 

6. Η προθεσμία περαίωσης του έργου είχε διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την 
υπογραφή της Σύμβασης,  ήτοι μέχρι 28-8-2016, ενώ είχε οριστεί αποκλειστική τμηματική 
προθεσμία δεκατεσσάρων (14) μηνών, ήτοι έως 28-10-2015, στο πέρας της οποίας θα έπρεπε 
να έχει ολοκληρωθεί το 50% του φυσικού αντικειμένου του έργου (άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ.). 

7. Με την υπ'αριθμ. 252/2015 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση της αποκλειστικής τμηματικής 
προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 28-4-2016. 

8. Με την υπ’αριθμ. 10861/25-4-2016 αίτησή του η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε επιπλέον 
παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά δέκα οκτώ (18) μήνες, 
ήτοι έως τις 28-10-2017 και της προθεσμίας πλήρους αποπεράτωσης του έργου κατά είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες, ήτοι έως τις 28-8-2018 

9. Με το υπ'αρίθμ. 6413/3-6-2016 έγγραφο, το ΕΠΠΕΡΑΑ  διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη του για 
την τροποποίηση της σύμβασης ως προς την 1η παράταση της προθεσμίας του έργου έως τις 
28-8-2018 για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.  

10. Με την υπ'αριθμ. 127/2016 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά 
είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ήτοι έως τις 28-8-2018. 

11. Με την υπ’ αριθμ.15977/21-12-2016 Απόφασή της, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης 
Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ενέκρινε την Ένταξη της Πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Β φάση 
2014-2020)» με Κωδικό ΟΠΣ 5003809 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 

12. Με το 13680/12-4-2018 επείγον έγγραφό της η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου (Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Διονύσου) απέστειλε νέα Ειδική Πρόσκληση στον ανάδοχο 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3669/2008 

13. Με το 16385/4-5-2018 έγγραφό της η ανάδοχος εταιρεία “ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.” κατέθεσε αίτηση 
υποκατάστασής της στο έργο του θέματος από την εταιρεία “ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ” 



 

 

14. Με το 20188/7-6-2018 έγγραφό της η ανάδοχος εταιρεία “ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.” απέσυρε την 
ανωτέρω και κατέθεσε νέα αίτηση με Α.Π. 20189/8-6-2018 συνοδευόμενη από νέο πρακτικό 
ΔΣ. 

15. Με το 20175/8-6-2018 έγγραφό της η εταιρεία “ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ” δηλώνει ότι συμφωνεί με τη νέα 
αίτηση και καταθέτει σχετικό πρακτικό του ΔΣ της 

16. Με το 20173/8-6-2018 έγγραφό της η τράπεζα ATTICA BANK δηλώνει ότι συναινεί με την 
υποκατάσταση και αίρει τις υφιστάμενες εκχωρήσεις – ενεχυριάσεις απαιτήσεων της αρχικής 
αναδόχου. 

17. Με την υπ’αριθμ. 368/2018 απόφαση ΔΣ Διονύσου εγκρίθηκε η υποκατάσταση της εταιρείας 
ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 
του Ν.3669/2008 

18. Με το υπ'αριθμ. 23756/12-07-2018 έγγραφό της, η εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Ε. αιτήθηκε την 
παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 18 μήνες, ήτοι έως 28-2-2020.  

19. Με το υπ'αρίθμ. 4879/12-9-2018 έγγραφο, το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη 
του για την τροποποίηση της σύμβασης ως προς την υποκατάσταση του αναδόχου του έργου 
λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

20. Με το υπ'αρίθμ. 5763/12-9-2018 έγγραφο, το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη 
του για την τροποποίηση της σύμβασης ως προς την 2η παράταση της προθεσμίας του έργου 
έως τις 28-2-2020.  

 

Η Τεχνική Υπηρεσία: 

1. Συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του 
έργου κατά δέκα οκτώ μήνες (18), ήτοι έως την 28-2-2020, κρίνοντας ότι είναι εύλογη και 
απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου. 

2. Προτείνει η παράταση της προθεσμίας να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08. 

 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 

 

 Για την παράταση της προθεσμίας κατά δέκα οκτώ (18) μήνες, ήτοι έως την 28-2-2020 χωρίς 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 
του Ν. 3669/08. 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
Τα  (8) έως (11) σχετικά 

  
Ε.Δ. 

1. Γεν. Αρχείο 
2. Αρχείο Τ.Υ. 
3. Φακ. Έργου 

 

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών,  

Υποδομών & Χωροταξίας 
 
 

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 


