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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 7.385,14€  για το έργο: 
« ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ » ∆.Κ. 
Ροδόπολης  

 
Σχετ: 

(1) Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο 
Οικονοµικών 

(2) Η υπ’αριθµ. 191/2010 µελέτη ΤΥ∆Κ προϋπολογισµού 59.041,00 € µε 
Φ.Π.Α. (23%),  

(3) Η υπ’αριθµ. 218/2013 Α∆Σ περί εγκρίσεως  Τεχνικού Προγράµµατος 
έτους 2014 

(4) Η υπ’αριθµ.  233 /2013  Α∆Σ περί εγκρίσεως  Προϋπολογισµού έτους 
2014 

 
Με την υπ’αριθµ. 104/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου Ροδόπολης  

εγκρίθηκε η µελέτη και οι όροι δηµοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισµού για την παραλαβή των προσφορών, σύµφωνα µε τις δ/ξεις 
του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν.3263/04 και του άρθρου 22 του Π.∆. 609/85.  

Στις 09-11-2010 διενεργήθηκε δηµόσιος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές 
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του Ν. 1418/84, του Π.∆. 368/94, του Π.∆. 171/87, του άρθρου 4 
του Ν. 2372/96 και του Ν. 2576/98,  και η προσφορά του εργολάβου ∆ηµήτριο 
Παυλόπουλο  ήταν η µειοδότρια προσφορά µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 10%.  

Με την υπ’αριθµ. 125/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε το 
πρακτικό του διαγωνισµού και έγινε η ανάθεση του έργου στον εργολάβο δηµοσίων 
έργων ∆ηµήτριο Παυλόπουλο (προσφερόµενη έκπτωση 10,00%). .  

 Με την υπ΄αριθ. 95/2012  Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκαν ο 1ος ΑΠΕ 
και το 1ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου .  

                                                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                          
 

 

 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ∆ροσιά:       23-10-2014 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣOΥ                                                      Αρ. Πρωτ : 33947 



     Το έργο έχει ολοκληρωθεί από 14-08-2012  
Προβλεπόταν η κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης από αµιαντοσωλήνες προς 

αντικατάσταση του πεπαλαιωµένου στην οδό Ρόδων.      
Με το (3), (4)  εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραµµα και ο προϋπολογισµός αντίστοιχα 

έτους 2014, στα οποία έχει περιληφθεί το ανωτέρω έργο ως οφειλόµενο.   
      Με την 74/2014 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου εγκρίθηκε ο 2ος 
ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου του θέµατος.  
 
 
 
   
  
 
Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως: 
Εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 7.385,14 € στον            
Κ.Α.25..7312.0015 του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Οικονοµικού Έτους 2014 , 
προκειµένου να αποπερατωθεί το οικονοµικό αντικείµενο του έργου µε τίτλο 
«αντικατάσταση αµιαντοσωλήνων οικισµού Ροδόπολης» µετά την έγκριση του 
τακτοποιητικού ΑΠΕ.  

 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1.∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Λογιστηρίου           
 

 

                                                     Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ   
Ε.∆.                                                                     ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ            
1.Γενικό Αρχείο 
2. ∆/νση Τ.Υ.                                     
3. Φ. Έργου                                                                        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ 
4. Φ Εισηγήσεων                                                               ∆ρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


