
 

 

 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ          Αριθ.πρωτ: -  4177  - 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                                     
Πληροφορίες: Νίκα ∆ήµητρα 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους: 
α. 280.000,00€ στον Κ.Α. 63.7341.0003 και 
β. 60.000,00€ στον Κ.Α. 25.7312.0049 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 

για την πράξη: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΝΟΙΞΗΣ». 

 
 

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. 170/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. ∆ιονύσου. 
 (3)  Η υπ’αριθµ. 31416/17-10-2012 σύµβαση κατασκευής του Υποέργου 2 της πράξης του 

 θέµατος ποσού 2.713.497,55 € µε το Φ.Π.Α. 
 (4)  Η υπ’ αριθ. πρωτ. 17940/4-6-2013 σύµβαση του Υποέργου 1 της πράξης του θέµατος 

 ποσού 36.401,14 € µε το Φ.Π.Α. 
 (5)  Η υπ’ αριθµ. 228/2015 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2016 
 (6)  Η υπ’ αριθµ. 241/2015 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Προϋπολογισµού έτους 2016 
 

Έχοντας υπ’όψιν:    

1. Τη µελέτη του έργου «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης»  
προϋπολογισµού 5.500.000,00€, µε Φ.Π.Α.(23%)  

2. Την υπ’ αριθ. Α.Π.169379/24-6-2011 απόφαση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Αττικής µε την οποία το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος 
Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. «Αττική 2007-2013» στα πλαίσια της 
πράξης  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ» 
αποτελούµενη από 4 Υποέργα. 

3. Tην υπ΄ αριθµ. 106/2009 απόφαση του ∆.Σ. Άνοιξης µε την οποία εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η 
µελέτη: «Επικαιροποίηση µελέτης µε τίτλο: Αποχέτευση ακαθάρτων λυµάτων ∆ήµου Άνοιξης 
µήκους περίπου 13 χλµ.». 

4. Την υπ΄ αριθµ. 49/2012 απόφαση του ∆.Σ. ∆ιονύσου µε την οποία εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η 
µελέτη «Εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της ∆.Κ. Άνοιξης». 

5. Την µε αρ. πρωτ. 115607/25-01-2012 Προέγκριση ∆ηµοπράτησης του Υποέργου 2: «Κατασκευή 
εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης» του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων του Υπ. 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 



 

 

6. Την µε αρ. 65/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την οποία 
εγκρίθηκε, η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 4.178.690,98€ για το Υποέργο 2 
«Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης», ορίσθηκε η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού του εν΄ θέµατι υποέργου και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης. 

7. Το από 22/05/2012 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του 
υποέργου 2: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης». 

8. Την µε αρ. 209/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. ∆ιονύσου µε την οποία 
εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού του Υποέργου 2. 

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 31416/17-10-2012 σύµβαση κατασκευής του Υποέργου 2 ύψους 
2.206.095,57 € πλέον Φ.Π.Α. 507.401,98 € ήτοι συνολικής δαπάνης 2.713.497,55 €, µε 
συµβατική προθεσµία περαίωσης την 17-10-2014. 

10. Την παράταση προθεσµίας  περαίωσης του Υποέργου 2,  µέχρι 17-12-2015. 

11. Την εµπρόθεσµη περαίωση του Υποέργου 2. 

12. Το γεγονός ότι οι εξωτερικές διακλαδώσεις των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων δεν αποτελούν 
επιλέξιµη δαπάνη για χρηµατοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και είναι ανταποδοτικές. 

13. Την απόφαση 89/2012 της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου, µε την οποία καθορίστηκαν 
οι όροι της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας για τη µελέτη του Υποέργου 1. 

14. την αριθµ. 435/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, περί έγκρισης του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού του Υποέργου 1. 

15. Την υπ'αριθµ. 103598/10-4-2013 ∆ιατύπωση γνώµης για το σχέδιο σύµβασης του Υποέργου 1, 
µε την οποία ποσοστό 5% της σύµβασης της µελέτης, ήτοι ποσό 1.820,06€, δεν αποτελεί 
επιλέξιµη δαπάνη και θα πρέπει να εξασφαλισθεί από Εθνικούς Πόρους.  

16. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 17940/4-6-2013 σύµβαση κατασκευής του Υποέργου 1 ύψους 29.594,42 € 
πλέον Φ.Π.Α. 6.806,72 € ήτοι συνολικής δαπάνης 36.401,14 €. 

17. Τις υπ'αριθµ. 1Α-16Α και 1Β-6Β εγκεκριµένες πιστοποιήσεις του Υποέργου 2 και τις 
υπ'αριθµ. 1-2  εγκεκριµένες πιστοποιήσεις του Υποέργου 1. 

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική 
πίστωση ύψους: 

α. 280.000,00€ στον Κ.Α. 63.7341.0003 για την πληρωµή των επιλέξιµων δαπανών των 
Υποέργων 1 και 2 της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ» στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Οικονοµικού Έτους 
2016. 

β. 60.000,00€ στον Κ.Α. 25.7312.0049 για την πληρωµή των ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 ΚΑΙ 2  της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ» στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
Οικονοµικού Έτους 2 
0 

 

 

 
                                                                       
       
           

Συνηµµένα  

 
Ε.∆. 
1. Γεν. Αρχείο 
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ. 
3. Φ. Εισηγήσεων Ο.Ε. 
4. Φ. Σχετ. Έργου 
5. ∆/νση Οικ/κών - Τµήµα Λογιστηρίου 

Ο Αντιδήµαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών, 
Χωροταξίας & Πολεοδοµίας 

 
 

ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
∆ρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



 

 

 


