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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 19.047,84€ για το
έργο: « ∆ιαµόρφωση πλατείας Αγ. Τιµόθεου » ∆.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. 135/2008 µελέτη ΤΥ∆Κ προϋπολογισµού 322.826,00 € µε
Φ.Π.Α. (19%),
(3) Η υπ’αριθµ. 244/2012 Α∆Σ περί εγκρίσεως Τεχνικού Προγράµµατος
έτους 2013
(4) Η υπ’αριθµ. 21 /2013 Α∆Σ περί εγκρίσεως Προϋπολογισµού έτους 2012
Με την υπ’αριθµ. 107/2008 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, σύµφωνα µε τις δ/ξεις
του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν.3263/04 και του άρθρου 22 του Π.∆. 609/85.
Στις 23-09-2008 διενεργήθηκε δηµόσιος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του Ν. 1418/84, του Π.∆. 368/94, του Π.∆. 171/87, του άρθρου 4
του Ν. 2372/96 και του Ν. 2576/98, και η προσφορά της εταιρίας Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΗ Γ.
ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ήταν η µειοδότρια προσφορά µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 8%.
Με την υπ’αριθµ. 159/2008 Απόφαση Κοινοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η ανάθεση
του έργου στην εταιρία Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΗ Γ. ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και υπογράφηκε η
εργολαβική σύµβαση ποσού 283.574,10 ευρώ
Στις 10-08-2011 υπογράφηκε η 1η συµπληρωµατική σύµβαση ποσού 50.601,88
ευρώ διότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου δηµιουργήθηκε η ανάγκη κατασκευής
συµπληρωµατικών εργασιών ,που δεν περιλαµβάνονταν στην αρχική µελέτη.
.
Το έργο περιλαµβάνει τη διαµόρφωση της πλατείας Αγ. Τιµόθεου στην πρώην
Κοινότητα Σταµάτας. .
Με το (3), (4) εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραµµα και ο προϋπολογισµός αντίστοιχα
έτους 2013, στα οποία έχει περιληφθεί το ανωτέρω έργο .

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως:
Εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 19.047,84 € για την πληρωµή
του 4ου λογαριασµού στον Κ.Α.30.7322.0004 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
Οικονοµικού Έτους 2013

Συνηµµένα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Τµήµα Λογιστηρίου

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
Ε.∆.
1.Γενικό Αρχείο
2. ∆/νση Τ.Υ.
3. Φ. Έργου
4. Φ Εισηγήσεων
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