
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: 
«Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού 
Αναγέννησης». 

 
Λαµβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων». 
2. Την µε αρ. πρωτ. 23531/26-07-2012 εργολαβική σύµβαση για την κατασκευή του έργου: 

«Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού 
Αναγέννησης» συνολικής δαπάνης 239.557,67 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, µε συµβατική 
προθεσµία ολοκλήρωσης εργασιών διακόσιες εβδοµήντα (270) ηµερολογιακές ηµέρες, 
δηλαδή µέχρι την 22/04/2013. 

3. Την υπ΄ αριθµ. 109/2013 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου µε την οποία 
εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, καθώς και παράταση προθεσµίας 
εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου µέχρι την 04/08/2013. 

4. Την από 30/07/2013 (αρ. πρωτ. 25918/31-07-2013) αίτηση του αναδόχου για παράταση 
προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου µέχρι την 04/12/2013, για τους λόγους που 
αναφέρονται σε αυτή. 

5. Το γεγονός ότι για να τεθεί σε λειτουργία ο νέος αγωγός ύδρευσης που τοποθετήθηκε επί 
της οδού Πλαστήρα και να συνδεθεί στο υφιστάµενο δίκτυο, θα πρέπει να γίνουν εργασίες 
σύνδεσης των παροχών των παρόδιων ιδιοκτησιών στον νέο αγωγό από τις Υπηρεσίες 
Ύδρευσης του ∆ήµου. Για την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών απαιτούνται υλικά τα 
οποία θα προµηθευτεί ο ∆ήµος από τον ανάδοχο προµήθειας υδραυλικού υλικού, που 
πρόκειται να υπογράψει σύµβαση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

6. Το γεγονός ότι δεν έχουν δοθεί ακόµα οι απαιτούµενες άδειες εκσκαφής από το ∆ήµο 
Κηφισιάς, προκειµένου να ολοκληρωθεί το τµήµα του έργου επί της οδού Θέτιδος που 
ανήκει στα ∆ιοικητικά του όρια. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
 
Για την έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση 
καταθλιπτικού αγωγού ∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης» κατά εξήντα 
(60) ηµερολογιακές ηµέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
Η από 30/07/2013 αίτηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου από τον 
ανάδοχο. 
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