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ΣΧΕ∆ΙΟ 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  ∆ροσιά:      9  - 6  -2016 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ          Αριθ.πρωτ: - 15629- 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                                     
Πληροφορίες: Νίκα ∆ήµητρα 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 266.303,62€ στον Κ.Α. 
30.7333.0025 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 για το έργο “Ανακατασκευή οδών – 
ασφαλτοταπήτων και γεφυρών - διαβάσεων ∆. ∆ιονύσου”.  

 
Σχετικά: 

1. Η Εγκύκλιος 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονοµικών. 

2. Η υπ΄ αριθµ. 353/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. ∆ιονύσου έγκρισης των 
όρων διακήρυξης της δηµοπρασίας 

3. Η υπ'αριθµ. 435/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. ∆ιονύσου µε την οποία 
εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού. 

4. Η υπ’ αριθ. 129/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. ∆ιονύσου µε την οποία έγινε 
η παραλαβή και αποδοχή των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών. 

5. Η υπ’ αριθµ. 228/2015 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2016 

6. Η υπ’ αριθµ. 241/2015 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Προϋπολογισµού έτους 2016 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α'/2016) 

 

 

 Στις  8-12-2015 διενεργήθηκε ανοικτός δηµόσιος διαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του έργου: «Ανακατασκευή οδών – ασφαλτοταπήτων και γεφυρών - διαβάσεων ∆. 
∆ιονύσου». Από την ανωτέρω διαδικασία αναδείχθηκε µειοδότης  η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΤΕΒΕ µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 58,73%. 

 Με την υπ΄ αριθµ. 435/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. ∆ιονύσου 
εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του εν λόγω διαγωνισµού. 

 Με την υπ'αριθµ. 13301/24-5-2016 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, κλήθηκε ο Ανάδοχος 
να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης. 

  



 

 

 Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση 
ύψους 266.303,62€ στον Κ.Α. 30.7333.0025 για την πληρωµή των  δαπανών του έργου: 
«Ανακατασκευή οδών – ασφαλτοταπήτων και γεφυρών - διαβάσεων ∆. ∆ιονύσου» στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου Οικονοµικού Έτους 2016. 

 

 

 

 
                                                                       
       
           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 Συντάκτης Προϊστάµενη ∆ιευθύντρια 

Ονοµ/µο Νίκα ∆ήµητρα Κουρουπάκη Α. Αγγελίνα Α. 

Υπογραφή    

Ηµερ/νία 7-6-2016   

Συνηµµένα  

 
Ε.∆. 
1. Γεν. Αρχείο 
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ. 
3. Φ. Εισηγήσεων Ο.Ε. 
4. Φ. Σχετ. Έργου 
5. ∆/νση Οικ/κών - Τµήµα Λογιστηρίου 

Ο Αντιδήµαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών, 
Χωροταξίας & Πολεοδοµίας 

 
 

ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
∆ρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
∆ροσιά, ...-...-2016 

Συνηµµένα  

 
Ε.∆. 
1. Γεν. Αρχείο 
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ. 
3. Φ. Εισηγήσεων Ο.Ε. 
4. Φ. Σχετ. Έργου 
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Ο Αντιδήµαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών, 
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ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
∆ρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


