
 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 21.178,68 €  για το έργο: «Επισκευή 
και συντήρηση µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
Έχοντας υπόψη: 
 (1) Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονοµικών. 
 (2) Την µε αρ. πρωτ. 21950/02-07-2014 σύµβαση του ∆ήµου ∆ιονύσου για την εκτέλεση του 

έργου του θέµατος ποσού 89.999,10 € µε το Φ.Π.Α. 
 (3) Την υπ’ αριθµ. 215/2014 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015. 

(4) Την υπ’ αριθµ. 241/2014 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Προϋπολογισµού έτους 2015. 
(5) Την υπ’ αριθµ. 153/2014 Α∆Σ ∆ιονύσου περί έγκρισης εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων 
εργασιών του έργου που αναφέρεται στο θέµα. 
(6) Την υπ’ αριθµ. 26/2015 Α∆Σ ∆ιονύσου περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ, σύναψης 1ης 
συµπληρωµατικής σύµβασης και παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου.   

  
 
Την 02-07-2014 υπογράφηκε εργολαβική σύµβαση συνολικού ποσού 89.999,10 € (µε αναθεώρηση και 

ΦΠΑ 23%) µεταξύ του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου και του Ε.∆.Ε. ∆ίελλα Κωνσταντίνου για την εκτέλεση του έργου: 
«Επισκευή και συντήρηση µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου». 

Με την υπ’ αριθµ. 153/2014 Α∆Σ ∆ιονύσου εγκρίθηκε η εκτέλεση επειγουσών πρόσθετων εργασιών 
ανακατασκευής της στέγης του βορειοανατολικού κτιρίου του Γυµνασίου – Λυκείου Αγ. Στεφάνου στα 
πλαίσια του έργου: «Επισκευή και συντήρηση µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου». 

Με την υπ’ αριθµ. 26/2015 Α∆Σ ∆ιονύσου εκτός των άλλων εγκρίθηκε και η σύναψη συµπληρωµατικής 
σύµβασης συνολικού ποσού 21.178,68 ευρώ µε ΦΠΑ 23%, προκειµένου να εκτελεστούν οι ανωτέρω 
εργασίες.    

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 
21.178,68 ευρώ στον Κ.Α. 70.7326.0013 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 για το έργο: 
«Επισκευή και συντήρηση µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 

ΚΟΙΝ.: 
Οικονοµική Υπηρεσία                                   Ο Αντιδήµαρχος 
            Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών 
                Χωροταξίας & Πολεοδοµίας 
Ε.∆. 
1. Γεν. Αρχείο 
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ. 
3. Φ. Εισηγήσεων Ο.Ε. 
4. Φ. Σχετ. Έργου                Ευάγγελος Λυρούδιας 
             ∆ρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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