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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσµίας για την περαίωση του 

αντικειµένου της σύµβασης του Υποέργου 3: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

"ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. 

ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 

ΡΑΠΕΝΤΩΣΑ ΚΑΙ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» της πράξης µε 

τίτλο “∆ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ∆ηµοτικές κοινότητες 

Αγ. Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταµάτας του ∆ήµου 

∆ιονύσου» (κωδ πράξης (ΟΠΣ): 340042) 

 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων 

εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

2. Την υπ’ αριθµ. 53/2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

∆ιονύσου σύµφωνα µε την οποία εγκρίνεται η δαπάνη και  διάθεση πίστωσης 

ύψους 6.489.399, για το Υποέργο 2 και το Υποέργο 3 «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

"ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ 

ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Ραπεντώσα και 

Πευκόφυτο του ∆ήµου ∆ιονύσου» της πράξης µε τίτλο “∆ίκτυο αποχέτευσης 

ακαθάρτων υδάτων στις ∆ηµοτικές κοινότητες Αγ. Στεφάνου, ∆ιονύσου, 

Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου» 

3. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 28597/30-08-2013 Σύµβαση εκπόνησης της µελέτης του 

θέµατος. 

4. Το από 19-12- 2013 χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της µελέτης του θέµατος. 
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5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 12673/14-4-14 αίτηση του αναδόχου, τροποποίησης του 

χρόνου εκκίνησης της γεωτεχνικής µελέτης 

6. Την εµπρόθεσµη παράδοση της Περιβαλλοντικής, Τοπογραφικής µελέτης και 

Υδραυλική και Η/Μ προµελέτη του θέµατος.  

7. Την από 24/06/2014 (αρ. πρωτ. 21098/24-06-2014) αίτηση του αναδόχου για 

παράταση της συνολικής προθεσµίας για την περαίωση του αντικειµένου της 

σύµβασης του θέµατος κατά οκτώ µήνες, λόγω καθυστερήσεων που αφορούν τις 

διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεων της προµελέτης (υδραυλική και Η/Μ) από την 

ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και λόγω του ότι εκκρεµεί η έκδοση γνώµης για την κατασκευή των 

έργων από το ∆ασαρχείο Πεντέλης. 

8. Το ΑΠ 26274/8-8-2014 έγγραφο ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

ΕΠΠΕΡΡΑΑ περί σύµφωνης γνώµης για τροποποίηση σύµβασης του Υποέργου 

3 του θέµατος. 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 

Για την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσµίας για την περαίωση του 

αντικειµένου της σύµβασης του Υποέργου 3: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

"ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΙ 

∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Ραπεντώσα και 

Πευκόφυτο του ∆ήµου ∆ιονύσου» της πράξης µε τίτλο “∆ίκτυο αποχέτευσης 

ακαθάρτων υδάτων στις ∆ηµοτικές κοινότητες Αγ. Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, 

Ροδόπολης και Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου» κατά οκτώ µήνες και µέχρι την 

28/2/2015, λόγω καθυστερήσεων που αφορούν τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεων 

της προµελέτης (υδραυλική και Η/Μ) από την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και λόγω του ότι εκκρεµεί η 

έκδοση γνώµης για την κατασκευή των έργων από το ∆ασαρχείο Πεντέλης. 

 

       ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
1) Η από 24/06/2014 αίτηση του αναδόχου 
2) Η από 8/8/2014 σύµφωνη γνώµη του ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠΠΕΡΡΑΑ 
 
Ε.∆. 
1. Γεν. Αρχείο    Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ,Yποδοµών,  
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ.               Χωροταξίας & Πολεοδοµίας 
3. Φ. Εισηγήσεων ∆.Σ. 
4. Φ. Σχετ. Έργου      ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
          ∆ρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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