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ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ανακατασκευή 

οδών – ασφαλτοταπήτων και γεφυρών - διαβάσεων Δ. Διονύσου” 

  

 

Σχετ:  

(1) Η υπ’ αριθμ. 209/2016 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 

(2) Η υπ’ αριθμ. 228/2016 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2017 

(3) Η υπ’αριθμ. 16934/ 17-06-2016 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου 

του θέματος ποσού 266.303,62 € με το Φ.Π.Α. (24%). 

(4) Η υπ’αριθμ. 17267/9-6-2017 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης 

(5) Τα άρθρα 48 και 49 του Ν. 3669/2008 “Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας 

κατασκευής δημόσιων έργων ” 

(6) Η υπ'αριθμ. 109/2017 ΑΔΣ παράτασης προθεσμίας περαίωσης 

 
  

 

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

1. Στις 17-6-2016 υπεγράφη η υπ'αριθμ. 16934 Σύμβαση ποσού 214.760,98€ πλέον ΦΠΑ 
51.542,64€, συνολικής δαπάνης 266.303,62€. 

2. Επιβλέπουσα του έργου είναι η κ. Νίκα Δήμητρα.  Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το 
χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 18464/5-7-2016 έγγραφο. 

3. Η προθεσμία  περαίωσης του έργου έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της 
Σύμβασης, ήτοι μέχρι 17-3-2017. 

4. Με την υπ'αριθμ.  109/2017 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες, 
ήτοι έως τις 17-6-2017, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες.
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5. Με την υπ’αριθμ. 17267/9-6-2017 αίτησή του η ανάδοχος εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΤΕΒΕ ζήτησε επιπρόσθετη παράταση της προθεσμίας του έργου κατά έναν (1) μήνα, ήτοι έως 
τις 17-7-2017, λόγω της συνέχισης των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις,  
χαμηλές θερμοκρασίες) τους τελευταίους μήνες. 

6. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ υπολείπονται μόνο εργασίες πλακοστρώσεων. Έως 14-6-
2017 έχουν υπογραφεί πιστοποιήσεις του έργου ποσού 234.275,89€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%, που αντιστοιχούν στο 88% του συνολικού οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Η Τεχνική Υπηρεσία: 

1. Συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του 
έργου κατά έναν (1) μήνα, ήτοι έως την 17-7-2017, κρίνοντας ότι είναι 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 έναν (1) μήνα, ήτοι έως την 17-7-2017 χωρίς 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 
του Ν. 3669/08. 

 
 

 
 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
Το (4) σχετικό 

  
Ε.Δ. 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΔΡΟΣΙΑ, ...-...-2017 

 

 

 

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, 

 Υποδομών & Χωροταξίας 
 
 

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 


