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ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 10.600,97€ για το έργο:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ
(ΚΡΑΣΠΕ∆Α
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ
Λ.
ΣΤΑΜΑΤΑΣ)» της ∆.Κ. Σταµάτας
Σχετ:
(1) Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονοµικών
(2) Η υπ’αριθµ. 244/2012 Α∆Σ έγκρισης του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2013
(3) Η υπ’αριθµ. 21/2013 Α∆Σ έγκρισης του Προϋπολογισµού έτους 2013
(4) H 62/13 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου

Λαµβάνοντας υπόψη ότι:
1. Με το υπ’αριθµ. 08/∆ΤΑ/9718/10 έγγραφο, η Τ.Υ.∆.Κ. απέστειλε την υπ’αριθµ. 140/2010
µελέτη του ανωτέρω έργου, προϋπολογισµού 258.420,79€ πλέον Φ.Π.Α. (23%) σύνολο
δαπάνης 317.858,00€. Η µελέτη αφορά στην αντικατάσταση της πλακόστρωσης και
κρασπεδόρειθρων (όπου χρειάζεται) στη Λ. Σταµάτας-∆ροσιάς εντός των ορίων της ∆.Κ.
Σταµάτας.
2. Με την υπ’αριθµ. 106/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου Σταµάτας εγκρίθηκε η
µελέτη και οι όροι δηµοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού για την παραλαβή των προσφορών.
3. Στις 7-9-2010 διενεργήθηκε δηµόσιος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές. Με την
υπ’αριθµ. 164/10 ΑΚΣ εξετάστηκαν οι υποβληθείσες ενστάσεις και εγκρίθηκαν τα Πρακτικά
του διαγωνισµού και στη συνέχεια υπεγράφη η υπ’αριθµ. 2932/30-12-2010 Εργολαβική
σύµβαση ποσού 195.715,47€ (µε το ΦΠΑ). Η συνολική προθεσµία του έργου είναι εκατόν
ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες.
4. Με το υπ’αριθµ. 27231/2-11-2011 έγγραφό µας επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα
∆ήµητρα, Υπάλληλος Τ.Υ. του ∆ήµου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το
χρονοδιάγραµµα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε µε το 37643/12-12-2011 έγγραφο.
5. Με την υπ’αριθµ. 103/12 Α∆Σ εγκρίθηκε παράταση της συµβατικής προθεσµίας του έργου
κατά εκατόν είκοσι (120) µέρες ήτοι έως την 30-8-2012.
6. Με το υπ’αριθµ. 25204/21-8-2012 έγγραφό του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της
προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά 45 ηµέρες.
7. Με την υπ’αριθµ. 224/2012 Α∆Σ εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης
του έργου κατά τριάντα (30) ηµέρες, από την ηµεροµηνία λήξης της συνολικής προθεσµίας
του έργου, ήτοι έως 29-9-2012.
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8. Ακολούθως εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών για την εµπρόθεσµη κατασκευή
του έργου. Το Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων απέστειλε τη θετική γνωµοδότησή του για την
έγκριση του 2ου ΑΠΕ (Συνεδρία 8η – 27-12-2012) - Αρ. Πρωτ. ∆ήµου 1972/22-1-2013.
9. Με την 20/2013 Α∆Σ εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος
συντάχθηκε µε σκοπό να συµπεριλάβει τις αυξοµειώσεις ποσοτήτων εργασιών που
προέκυψαν από τα επιµετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαµορφώθηκαν µετά την
ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και προκειµένου να συνταχθεί η Τελική Επιµέτρηση. Η
δαπάνη των εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 195.714,53 € (µε Φ.Π.Α. 23%)
και κλείνει µε µείωση σε σχέση µε τη σύµβαση.
10. Με τους Λογαριασµούς-Πιστοποιήσεις 1 έως 5 έχει πληρωθεί ο ανάδοχος, έως 31-12-2012,
ποσό 185.113,56€ και υπολείπεται ποσό 10.600,97€ (µε ΦΠΑ 23%).
11. Με τα (2) και (3) σχετικά εγκρίθηκαν το Τεχνικό Πρόγραµµα και ο προϋπολογισµός
αντίστοιχα έτους 2013, στα οποία έχει περιληφθεί το έργο ως συνεχιζόµενο.

Σε συνέχεια της 62/13 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου θα θέλαµε να σας
γνωρίσουµε τα παρακάτω:
• Το έργο εκτελέστηκε εµπρόθεσµα και έντεχνα σύµφωνα µε την εγκεκριµένη
µελέτη και τις εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας
• Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν και ο τρόπος ενσωµάτωσής τους στο έργο,
ήταν συµµορφωµένα προς την εγκεκριµένη µελέτη και τις ισχύουσες τεχνικές
προδιαγραφές
• Το έργο βρίσκεται σε περίοδο υποχρεωτικής, εκ του νόµου, συντήρησης (15
µηνών) µε ταυτόχρονη παρακράτηση της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης έως την οριστική παραλαβή αυτού από την αρµόδια επιτροπή
Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως:
Εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 10.600,97€ στον Κ.Α. 30.7324.0006
του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Οικονοµικού Έτους 2013.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ
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