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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017” 

  

 

Σχετ:  

(1) Η υπ’ αριθμ. 333/2017 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 

(2) Η υπ’ αριθμ. 266/2017 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2018 

(3) Η υπ’αριθμ. 3444/26-1-2018 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του 

θέματος ποσού 154.262,73 € με το Φ.Π.Α. (24%). 

(4) Η υπ’αριθμ. 16517/17-4-2019 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης 

(5) Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016  

 

  

 

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

1. Στις 26-1-2018 υπεγράφη η υπ'αριθμ. 3444 Σύμβαση ποσού 124.405,43€ πλέον ΦΠΑ 
29.857,30€, συνολικής δαπάνης 154.262,73€. 

2. Επιβλέπουσα του έργου είναι η κ. Νίκα Δήμητρα.  Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το 
χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 14002/2018 έγγραφο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας. 

3. Η προθεσμία  περαίωσης του έργου έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της 
Σύμβασης, ήτοι μέχρι 26-1-2019. 

4. Με την υπ'αριθμ. 549/2018 Απόφ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου για να 
συμπεριλάβει τη δαπάνη της αρχαιολογικής επίβλεψης των εργασιών εκσκαφής, ο οποίος 
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παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική δαπάνη του έργου κατά 45.569,23€ (με ΦΠΑ) 
ήτοι διαμορφώνεται στο ποσό των 199.831,96 € (με Φ.Π.Α 24%)  

5. Με την υπ’αριθμ. 3419/11-1-2019 αίτησή του ο ανάδοχος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΥΔΕΡΗΣ  ζήτησε 
παράταση της προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως τις 30-6-2019 

6. Με την υπ'αριθμ. 147/2019 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας έως την 26-4-2019. 

7. Με την υπ’αριθμ. 16517/17-4-2019 αίτησή του ο ανάδοχος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΥΔΕΡΗΣ  ζήτησε 
παράταση της προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 26-10-2019, λόγω των 
δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις), των αδειών των εργαζομένων κατά τις 
περιόδους των διακοπών-εορτών αλλά και των τεχνικών δυσκολιών λόγω του βραχώδους 
υπεδάφους.  

8. Έως 16-4-2019 έχουν υπογραφεί πιστοποιήσεις του έργου ποσού 75.085,75€ συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ 24%, που αντιστοιχούν στο 37,6% του συνολικού οικονομικού αντικειμένου 
της σύμβασης ενώ το φυσικό αντικείμενο έως την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας 
εισήγησης είναι περίπου 41%. 

 

 

Η Τεχνική Υπηρεσία: 

1. Συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου και προτείνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας 
του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 26-10-2019, κρίνοντας ότι είναι αναγκαία για να 
ολοκληρωθεί το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο. 

2. Προτείνει η προτεινόμενη παράταση της προθεσμίας των έξι (6) μηνών να δοθεί χωρίς 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 147 του Ν. 4412/16. 

 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 

 

 Για την παράταση της προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 26-10-2019 χωρίς 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 
του Ν. 4412/16. 

 
 

 
 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
Το (4) σχετικό 

  
Ε.Δ. 

1. Γεν. Αρχείο 
2. Αρχείο Τ.Υ. 
3. Φακ. Έργου 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, 

 Υποδομών & Χωροταξίας 
 
 

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 


