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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 184.751,20€ στον Κ.Α.
30.7323.0043 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 για το έργο “ Οδοποιία διαφόρων
δηµοτικών οδών 2013”.
Σχετικά:
1. Η Εγκύκλιος 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονοµικών.
2. Η υπ΄ αριθµ. 313/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. ∆ιονύσου.
3. Η υπ’αριθµ. 1484/19-01-2015 σύµβαση κατασκευής του Υποέργου 2 της πράξης του θέµατος
ποσού 316.999,50 € µε το Φ.Π.Α.
4. Την υπ΄ αριθµ.113/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , σύµφωνα µε την οποία
εγκρίθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών, κατά ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες
5. Η υπ΄ αριθµ.232/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε
ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΝΤΜΕ και παράταση εκτέλεσης εργασιών, κατά εκατόν είκοσι (120)
ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία έγκρισης του ΑΠΕ
6. Η υπ’ αριθµ. 228/2015 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2016
7. Η υπ’ αριθµ. 241/2015 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Προϋπολογισµού έτους 2016

Την 10-12-2013 διενεργήθηκε ανοικτός δηµόσιος διαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του έργου: «Οδοποιία διαφόρων δηµοτικών οδών 2013». Από την ανωτέρω διαδικασία
αναδείχθηκε µειοδότης ο Ε.∆.Ε. κ. Αναγνωστίδης Παναγιώτης µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 52,00%.
Με την υπ΄ αριθµ. 313/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. ∆ιονύσου
εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του εν λόγω διαγωνισµού.
Την 19-01-2015 υπογράφηκε η εργολαβική σύµβαση συνολικού ποσού 316.999,50 € (µε
αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%) µεταξύ του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου και του Ε.∆.Ε. Αναγνωστίδη
Παναγιώτη.
Με τις υπ'αρίθµ. 113/15 και 232/15 εγκρίθηκε παράταση προθεσµίας του έργου κατά
ενενήντα και εκατόν είκοσι µέρες αντίστοιχα από την ηµεροµηνία έγκρισης του 1ου ΑΠΕ.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους
184.751,20€ στον Κ.Α. 30.7323.0043 για την πληρωµή των δαπανών του έργου: «Οδοποιία
διαφόρων δηµοτικών οδών 2013» στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Οικονοµικού Έτους 2016.
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