
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή 
ομβρίων στο Δ. Διονύσου» 

 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Την υπ’ αριθμ. 99/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με 
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του εν λόγω έργου. 

3. Ότι την 29/05/2018 διενεργήθηκε ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω της πλατφόρμας 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία ΟΙΚΙΣΤΗΣ 
Α.Ε. με μέση έκπτωση 61,83% και οικονομικό αντικείμενο 184.435,69 € πλέον Φ.Π.Α.  

4. Την υπ’ αριθμ. 345/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου με την 
οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του εν λόγω έργου στην εταιρεία “ΟΙΚΙΣΤΗΣ Α.Ε.” 
με μέση έκπτωση 61,83% και οικονομικό αντικείμενο 184.435,69 € πλέον Φ.Π.Α. 

5. Την με αρ. πρωτ. 39980/19-11-2018 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 
184.435,69 € πλέον Φ.Π.Α. ή 228.700,26 € με ΦΠΑ 24%, με συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης του έργου τους δώδεκα (12) μήνες. 

6. Το αντικείμενο του έργου που είναι οι τοπικές επεμβάσεις προκειμένου να διευθετηθεί 
η απορροή όμβριων υδάτων σε διάφορα σημεία των Δημοτικών Κοινοτήτων του 
Δήμου Διονύσου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται επεμβάσεις στις ακόλουθες 
περιοχές του Δήμου: 
α. Στη Δ.Κ. Άνοιξης επί των οδών Ανοίξεως – Σταμάτας, Αγ. Βλασίου – Αγ. 
Παρασκευής, Αμυγδαλέας, Μενεξέδων και Υακίνθου. 

β. Στη Δ.Κ. Ροδόπολης επί της οδού Αθ. 
Διάκου, 

γ. Στη Δ.Κ. Σταμάτας επί της οδού Μακαρίου και 
στην περιοχή “Γκούριζα” 

δ. Στη Δ.Κ. Διονύσου επί της οδού Λεωφ. Κα’ί’ρη πλησίον της οδού Πηλίου και στην 
οδό Πηλίου μεταξύ των οδών Μητρ. Κυδωνιών & Λεωφ. Κα’ί’ρη. 
ε. Στη Δ.Κ. Κρυονερίου επί της οδού Κύπρου, 
στ. Στη Δ.Κ. Δροσιάς στην οδό Αρτέμιδος. 

ζ. Πύκνωση και κατασκευή νέων φρεατίων 
υδροσυλλογής σε υφιστάμενα δίκτυα απορροής 
ομβρίων υδάτων του Δ. Διονύσου. 

7. Ότι ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάσσεται: 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Δροσιά,        21/02/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αρ. Πρωτ:  -    9355  - 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πληροφορίες: Ν.-Γ. Φαράχ 



Για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως 
αυτές απαιτήθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου. 

 

 

Στον παρόντα 1ο ΑΠΕ η χρήση των επί έλασσον δαπανών γίνεται μέσα στην ίδια 
ομάδα και δεν γίνεται μεταφορά των επί έλασσον δαπανών της μιας ομάδας σε 
άλλη. 

Η συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβάνοντας το ποσό των απολογιστικών 
δαπανών, το ποσό τυγχόν αναθεωρήσεων και το ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 
228.700,26 € και είναι σε συμφωνία με την αρχική σύμβαση. 
 
Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
 
Για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή 
ομβρίων στο Δ. Διονύσου», η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 
228.700,26 € σε συμφωνία με την αρχική σύμβαση. 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Ο 1ος ΑΠΕ του έργου. 
 

 
Ε.Δ. 
1. Γεν. Αρχείο 
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ. 
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ. 
4. Φ. Σχετ. Έργου  

       Ο Αντιδήμαρχος  
              Τεχνικών Υπηρεσιών, 
           Υποδομών & Χωροταξίας 

 
                Ράικος Δημήτρης 
           Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΔΡΟΣΙΑ,     /02/2019 


