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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση και Παραλαβή Οριστικής Υδραυλικής, Η/Μ, Τοπογραφικής και Γεωτεχνικής
Μελέτης: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ. Στέφανο και
δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισµούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο του
∆ήµου ∆ιονύσου (κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5003809)»

Σχετ:
1. Η υπ’αριθµ. 15977/21-12-2016 Απόφ. Ένταξης Πράξης στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2014-2020 µε κωδικό MIS
5003809
2. Η υπ’αριθµ. 28594/30-8-2013 σύµβαση του ∆ήµου ∆ιονύσου για την εκπόνηση της µελέτης
“Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ. Στέφανο και δίκτυα αποχέτευσης
ακαθάρτων στους οικισµούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο του ∆ήµου ∆ιονύσου” ποσού 198.248,42 €
µε το Φ.Π.Α.
3. Ο Ν. 3316/2005 “Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων ”
4. Οι υπ'αριθµ. 198/2015 και 104/2020 Α∆Σ έγκρισης του 1ου και 2ου Συγκριτικού Πίνακα της
Μελέτης
5. Η εµπρόθεσµη υποβολή όλων των παραδοτέων της µελέτης
6. Η υπ'αριθµ. 20469/5-2-2020 Απόφαση ∆.Σ. ΕΥ∆ΑΠ A.E. έγκρισης της Οριστικής Υδραυλικής και
Η/Μ µελέτης

Σχετικά µε το παραπάνω θέµα θέλουµε να σας γνωρίσουµε τα ακόλουθα:
1. Με το υπ’ αριθµ. (1) σχετικό εντάχθηκε η πράξη «∆ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Υδάτων
στις ∆ηµοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταµάτας
∆ήµου ∆ιονύσου (Β ΦΑΣΗ 2014-2020)» µε Κωδικό ΟΠΣ 5003809 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
2. Η πράξη περιλαµβάνει έξι (6) υποέργα, εκ των οποίων το υποέργο 1 αφορά στην εκπόνηση της
οριστικής µελέτης στις περιοχές Αγ. Στεφάνου, Πευκόφυτου και Ραπεντώσας.
3. Με την υπ’αριθµ. 111/13 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ιονύσου, εγκρίθηκε το
αποτέλεσµα του διαγωνισµού και η ανάθεση στο µελετητικό σχήµα -Β.ΜΑΛΙΩΚΑΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε
-«ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΑΪ∆ΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» Ε.Ε. δ.τ. “ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε..” -ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΜΕΤΑΞΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ -ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4. Την 30-8-2013 υπογράφτηκε η υπ'αριθµ. 28594 σύµβαση εκπόνησης της µελέτης, ποσού
161.177,58€ πλέον Φ.Π.Α. 23%, σύνολο δαπάνης 198.248,42€.
5. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραµµα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε µε το
31688/22-10-2013 έγγραφο.
6. Η προθεσµία περαίωσης του έργου είχε διάρκεια δέκα (10) µηνών από την υπογραφή της
Σύµβασης, ήτοι µέχρι 30-6-2014. Με τις υπ'αριθµ. 190/14 και 78/15 Α∆Σ εγκρίθηκε
προθεσµία παράτασης της σύµβασης έως τις 28-2-15 και έως τις 28-12-15 αντίστοιχα.
7. Με το από 16-12-2015 έγγραφο της ∆/σας Υπηρεσίας βεβαιώθηκε η εµπρόθεσµη υποβολή της
µελέτης και η συµµόρφωση του αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις.
8. Με την υπ'αριθµ.. 198/2015 και 104/2020 Α∆Σ εγκρίθηκαν ο 1ος & 2ος Συγκριτικός Πίνακας.

Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Το γεγονός ότι οι εργασίες της µελέτης εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τις εντολές της υπηρεσίας,
ο ανάδοχος συµµορφώθηκε πλήρως µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις όπως αυτές
προκύπτουν από τη Σύµβαση και τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής και ότι η
Οριστική Υδραυλική και Η/Μ Μελέτη ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία και εγκρίθηκε από το ∆.Σ. της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. µε την υπ'αριθµ. 20469/5-2-2020
Απόφαση
2. Το γεγονός ότι το σύνολο της µελέτης υποβλήθηκε εµπρόθεσµα, σύµφωνα µε τη σύµβαση και
τις τεχνικές προδιαγραφές.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:
Για την Έγκριση και Παραλαβή της Οριστικής Υδραυλικής, Η/Μ, Τοπογραφικής και Γεωτεχνικής
Μελέτης της σύµβασης «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ. Στέφανο και δίκτυα
αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισµούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο του ∆ήµου ∆ιονύσου (κωδ
πράξης (ΟΠΣ): 5003809)».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Ε.∆.
1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

Ο Αντιδήµαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών & ∆ηµοτικών Έργων
ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
∆ΡΟΣΙΑ, ...-...-2020

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

