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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ..10η/2020.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 25ης-02-2020 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..93/2020.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της..10ης/25-02-2020...∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..25η Φεβρουαρίου 2020.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..5134/21-02-2020..πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. 
Ιωάννη Τσουδερού, κατόπιν απουσίας του ∆ηµάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο ΕΗ∆: «Εξειδίκευση δαπάνης για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων µε αφορµή 
την ηµέρα της γυναίκας –ΚΑΕ 15.6471.0004». 
ΘΕΜΑ 2ο ΕΗ∆:« Λήψη απόφασης από την Ο.Ε. ύστερα από ζητήµατα που ανέκυψαν σε 
ασκηθείσα αγωγή κατά του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 1ο:«Λήψη απόφασης ορισµού εξωτερικού συνεργάτη δικηγόρου για νοµική 
εκπροσώπηση του ∆ήµου επί υπόθεσης αίτησης καθορισµού οριστικής τιµής µονάδος και 
αναγνώρισης δικαιούχων». 

ΘΕΜΑ 2ο:«Έγκριση Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
οριστικού αναδόχου  για την υλοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων 
επιµόρφωσης στον ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 3ο:«Έγκριση Πρακτικών, οριστική κατακύρωση αποτελέσµατος ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου για την ″Ασφάλιση 
Μεταφορικών Μέσων ∆ήµου ∆ιονύσου″, άσκηση δικαιώµατος προαίρεσης και έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής». 
ΘΕΜΑ 4ο:«Υποβολή τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού Εσόδων-
∆απανών έτους 2019 για το ∆΄ τρίµηνο». 
ΘΕΜΑ 5ο:«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: 
″Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού 
Αναγέννησης″ του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο:«Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ Υ∆ΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
∆.Κ.ΑΝΟΙΞΗΣ»». 

• ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου ″ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
Υ∆ΑΤΩΝ ∆.Κ.∆ΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017″». 

ΘΕΜΑ 8ο:«Αίτηµα του κ.Βαρχαλαµά ∆ιονυσίου περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά 
στο αυτοκίνητό του από πτώση σε λακούβα». 
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ΘΕΜΑ 9ο:«Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 ο.ε.2020 µε τίτλο 
<∆ικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης ∆ικαστικών Αποφάσεων ή Συµβιβαστικών Πράξεων> για 
την αποζηµίωση του κ. Τσόκα Αριστείδη και του κ. Κοµιακίδη Αντωνίου». 
ΘΕΜΑ 10ο:«Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραµµένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε.2020 µε 
τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων, στην εταιρία «Βλάσιος Στυλ. Καρούλιας Ανώνυµος Βιοµηχανική και 
Εµπορική Εταιρία Ποτών»». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τσουδερός Ιωάννης, Aντιπρόεδρος.       1. Καλαφατέλης Ιωάννης   
2. Κριεµάδης Στέφανος             2.Τσεβάς Χρήστος   
3. Φώτος Βασίλειος 
4. Κρητικός Αθανάσιος 
5. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
6. Τσούκας Παναγιώτης  
7. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 

                                                                                              
       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρουλάκη Ζωή Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆.Σ.κ.Λουκάτος Παναγής προσήλθε στο 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ως 
αναπληρωµατικό  µέλος αντί του κου Τσεβά. 
 
Αριθµός Απόφασης: 93/2020 
 

• ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου ″ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
Υ∆ΑΤΩΝ ∆.Κ.∆ΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017″». 
 

       O προεδρεύων Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 

   Έχοντας υπόψη: 
1. Η υπ’ αριθ. 745/2018 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 

2019. 
2. Η υπ’ αριθ. 839/2018 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Προϋπολογισµού έτους 2019. 
3. Η υπ’ αριθ. 3444/26-1-2018 σύµβαση του ∆ήµου ∆ιονύσου για την εκτέλεση του 

έργου του θέµατος ποσού 154.262,73 € µε το Φ.Π.Α. (24%). 
4. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 . 
5. Το άρθρο 3, παρ. 1 του Ν. 4623/19 σύµφωνα µε το οποίο η οικονοµική Επιτροπή 

– µεταξύ άλλων – “ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου, 
µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού πλην των 
περιπτώσεων που υπάγονται στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου για την απευθείας 
ανάθεση”. 

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

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

2. Επιβλέπουσα του έργου είναι η κ. Νίκα ∆ήµητρα.  Ο ανάδοχος υπέβαλε προς 
έγκριση το χρονοδιάγραµµα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε µε το 14002/2018 
έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
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3. Η προθεσµία  περαίωσης του έργου είχε διάρκεια δώδεκα (12) µηνών από την 
υπογραφή της Σύµβασης, ήτοι µέχρι 26-1-2019. 

4. Με την υπ’ αριθ. 549/2018 Αποφ. ∆ηµ. Συµβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του 
έργου για να συµπεριλάβει τη δαπάνη της αρχαιολογικής επίβλεψης των εργασιών 
εκσκαφής, ο οποίος 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’ αριθ. 3419/11-1-2019 αίτησή του ο ανάδοχος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΥ∆ΕΡΗΣ  
ζήτησε παράταση της προθεσµίας του έργου κατά πέντε (5) µήνες, ήτοι έως τις 
30-6-2019 

6. Με την υπ’ αριθ. 147/2019 Α∆Σ εγκρίθηκε παράταση προθεσµίας έως την 26-4-
2019. 

7. Με την υπ’ αριθ.16517/17-4-2019 αίτησή του ο ανάδοχος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΥ∆ΕΡΗΣ  
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. Με την υπ’ αριθ. 254/2019 Α∆Σ εγκρίθηκε παράταση προθεσµίας έως την 26-
10-2019. 

9. Με την υπ’ αριθ. 359/2019 Απόφ. ∆ηµ. Συµβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του 
έργου για να συµπεριλάβει την αύξηση της δαπάνη της αρχαιολογικής επίβλεψης 
των εργασιών εκσκαφής, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση µε την αρχική 
δαπάνη του έργου κατά 72.849,23€ (µε ΦΠΑ) ήτοι διαµορφώνεται στο ποσό των 
227.111,96 € (µε Φ.Π.Α 24%). 

10. Με την υπ’ αριθ. 352/2019 Α∆Σ εγκρίθηκε παράταση προθεσµίας έως την 26-2-
2020. 

            Έως 21-2-2020 έχουν υπογραφεί πιστοποιήσεις του έργου ποσού 
167.890,47€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, που αντιστοιχούν στο 74% του 
συνολικού οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης. 

Λαµβάνοντας υπόψη: 
1. Την απρόβλεπτη καθυστέρηση που προέκυψε στις υπολειπόµενες εργασίες επί 

της Λ. ∆ροσιάς-Σταµάτας λόγω αρχαιολογικών ευρηµάτων, δυσµενών καιρικών 
συνθηκών και απεργιακών κινητοποιήσεων 

2. Το γεγονός ότι οι απρόβλεπτοι παράγοντες της καθυστέρησης παρουσιάστηκαν 
εντός του τελευταίου µηνός, οπότε δεν υποβλήθηκε εγκαίρως (ένα µήνα πριν από 
τη λήξη της ισχύουσας προθεσµίας) αίτηση παράτασης του αναδόχου  

3. Το γεγονός ότι οι υπολειπόµενες εργασίες θα εξυπηρετήσουν µεγάλο αριθµό 
καταστηµάτων (υγειονοµικού ενδιαφέροντος και µη) στο εµπορικό κέντρο της ∆.Κ. 
∆ροσιάς. 

4. Την παρ. 7 του άρθρου 147 του Ν.4412/16 σύµφωνα µε την οποία: “Ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της 
συνολικής προθεσµίας, χρονικό διάστηµα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και 
πάντως όχι µικρότερο των τριών (3) µηνών (οριακή προθεσµία)”. 

Η Τεχνική Υπηρεσία: 
1. Προτείνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσµίας του έργου κατά τρεις (3) µήνες 

(οριακή προθεσµία), ήτοι έως την 26-5-2020, κρίνοντας ότι είναι αναγκαία για να 
ολοκληρωθεί το υπολειπόµενο φυσικό αντικείµενο. 
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2. Προτείνει η προτεινόµενη παράταση της προθεσµίας των τριών (3) 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 η  Οικονοµική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση: 

 Για την παράταση της προθεσµίας κατά τρεις (3) µήνες, ήτοι έως την 26-5-2020 
χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 147 
του Ν. 4412/16. 
 
Η Οικονοµική επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις τoυ άρθρου  72  του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16. 
� Τις διατάξεις του  άρθρου 3, παρ. 1 του Ν. 4623/19. 
� Τις  υπ’ αριθ 549/2018, 745/2018, 839/2018, 147/2019, 254/2019, 352/2019 και 

359/2019 Α∆Σ. 
� Την υπ’ αριθ. 3444/26-1-2018 σύµβαση του ∆ήµου ∆ιονύσου.  
� Την υπ’ αριθ. 3419/11-1-2019 αίτησή του αναδόχου. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων(λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
    Εγκρίνει την παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης του έργου ″ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 
∆.Κ.∆ΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017″ κατά τρεις (3) µήνες, ήτοι έως την 26-5-2020 χωρίς 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 147 του 
Ν. 4412/16. 
 
           Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Τσουδερός Ιωάννης 

 
Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικών  & 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
 

1. Κριεµάδης Στέφανος 
2. Φώτος Βασίλειος 
3. Κρητικός Αθανάσιος 
4. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 
7. Λουκάτος Παναγής 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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