
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» 
 
Σχετ.:    (α) Η υπ'αριθµ. 22034/2-7-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου κ. Λεµπέση Γεωργίου 

 
 
 

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

Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η υπ'αριθµ. 2/14 µελέτη από το Τµήµα Έργων και Μελετών της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου µε τίτλο: “∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ”.  

Με υπ’ αριθµ. 30/2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου εγκρίθηκε η δαπάνη, 
διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 13.000,00€ για την εκτέλεση του έργου εγγεγραµµένη στον 
προϋπολογισµό του Οικονοµικού έτους 2014 µε Κ.Α. 15.7311.0005, ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισµού 
και καταρτίσθηκαν οι όροι της δηµοπρασίας  

Το έργο δηµοπρατήθηκε στις  18-2-2014 µε προϋπολογισµό εργασιών (µε Φ.Π.Α.) 13.000,00€ Ευρώ. 
Στην παρούσα εργολαβία περιλαµβάνεται η επίστρωση αθλητικού δαπέδου µε συνθετικό τάπητα στον 
αύλειο χώρο του σηµοτικού σχολείου Σταµάτας µε όλες τις απαιτούµενες εργασίες για τη διαµόρφωση 
κατάλληλης υποδοµής και τη διάστρωση κυβολίθων στο τµήµα που καλύπτεται από χώµα. 

Το πρακτικό της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την µε αρ. 54/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και 
ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ µε µέσο τεκµαρτό ποσοστό έκπτωσης 
3,4%.  

Η εργολαβική σύµβαση για ποσό 12.557,73 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) υπογράφτηκε στη 6.5.2014. Η συνολική 
προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες και εποµένως η λήξη του 
έργου ήταν την 4.7.2014. 

Με το από 19-5-2014 έγγραφο επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα ∆ήµητρα, Υπάλληλος της 
Τ.Υ. του ∆ήµου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραµµα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε 
µε το 16323/26-5-2014 έγγραφο.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ∆ροσιά:  25-7-2014 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     Αρ. Πρωτ.: 22034 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Νίκα ∆ήµητρα 



Με την υπ’αριθµ. 22034/2-7-2014 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσµίας 
περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) µήνες, ήτοι έως τις 5-11-2014 

(α) προκειµένου να παρέλθει ο απαιτούµενος χρόνος πριν την εφαρµογή του υλικού του ελαστικού 
δαπέδου µετά τη διάστρωση του νέου ασφαλτοτάπητα, η οποία έγινε στις 11-7-2014 και  

(β) προκειµένου να εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ  του έργου από το Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων και στη 
συνέχεια από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Στον εν λόγω ΑΠΕ  προβλέπονται εργασίες, η ανάγκη εκτέλεσης των οποίων διαπιστώθηκε κατά τη 
διάρκεια του έργου, όπως επίσης και µικρές αυξοµειώσεις ποσοτήτων, οι οποίες διαπιστώθηκαν µε τις 
αναλυτικές επιµετρήσεις του έργου κατά την πορεία των εργασιών.  

Η Τεχνική Υπηρεσία συµφωνεί εν µέρει µε την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση  παράτασης 
της συµβατικής προθεσµίας για τους λόγους που αναφέρει στη σχετική αίτησή του και προτείνει την 
παράταση αυτής κατά εξήντα (60) ηµέρες από την συµβατική προθεσµία λήξης, ήτοι έως την 2-9-2014, 
κρίνοντας ότι επαρκεί δεδοµένου του γεγονότος ότι η µόνη εναποµείνασα εργασία είναι η διάστρωση 
του ελαστικού δαπέδου. 

 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
 
Για την παράταση της συµβατικής προθεσµίας του έργου (που έληξε στις 4-7-2014) κατά 

εξήντα (60) ηµέρες από την συµβατική προθεσµία λήξης, ήτοι έως την 2-9-2014. 
 

 

Συνηµµένα 
Το (α) σχετικό                Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
       ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

 
 
                ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
        ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


