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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσµίας της σύµβασης: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΓ.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ,
∆ΙΟΝΥΣΟΥ,
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ» (Χρηµατοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2016ΣΕ27510061
της ΣΑΕ 2751)

Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. OIK 15977/21-12-2016 απόφαση της ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ", µε την οποία εντάχθηκε η Πράξη «∆ίκτυο Αποχέτευσης
Ακαθάρτων Υδάτων στις ∆ηµοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου,
Ροδόπολης και Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου (Β' Φάση 2014-2020)» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη", µε κωδικό MIS
5003809 και συνολικό προϋπολογισµό 33.846.076,93 ευρώ, της οποίας το 4ο Υποέργο συνιστά
η παρούσα σύµβαση,
2. Την υπ’ αριθ. 108/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, µε την
οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της εν λόγω σύµβασης στη σύµπραξη εταιρειών µελετών «α.
ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, β. INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»,
3. Την αρ. Πρωτ. 8408/23-10-2017 προέγκριση της Ε.Υ.∆. Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007 - 2013 για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης,
4. Ότι στις 15-11-2017 υπεγράφη η υπ'αριθµ. 37515 Σύµβαση ποσού 184.733,58 ΕΥΡΩ, πλέον
ΦΠΑ (24%), συνολικής δαπάνης 229.069,64€.
5. Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της Σύµβασης ανέρχεται σε τριάντα
έξι (36) µήνες από την ηµέρα υπογραφής της. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η συνολική
προθεσµία της σύµβασης λήγει στις 15.11.2020.
6. Με την υπ’αριθµ. 25297/14-10-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ζήτησε παράταση της προθεσµίας του έργου κατά πέντε (36) µήνες, ήτοι

έως τις 15-11-2023, λόγω του γεγονότος ότι η Πράξη στην οποία ο Τ.Σ. παρέχει τις υπηρεσίες
του περιλαµβάνει τόσο το υποέργο 2, το οποίο εκτελείται το τρέχον διάστηµα µε προθεσµία
περαίωσης 28-12-2020, όσο και το υποέργο 3, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία προέγκρισης
των τευχών δηµοπράτησης και αναµένεται να συµβασιοποιηθεί το πρώτο εξάµηνο του 2020.
7. Την ηµεροµηνία λήξης της Πράξης, ήτοι 31-12-2022.
8. Την υπ’αριθµ. 9629/6-11-2020 Προέγκριση Παράτασης προθεσµίας σύµβασης από το
ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ.
Η Τεχνική Υπηρεσία συµφωνεί εν µέρει µε την αίτηση του αναδόχου και προτείνει τη
χορήγηση παράτασης της προθεσµίας της σύµβασης κατά είκοσι πέντε (25) µήνες και δέκα πέντε (15)
ηµέρες, ήτοι έως την 31-12-2022, κρίνοντας ότι η πέραν αυτής αιτούµενη παράταση θα πρέπει να
εξεταστεί εκ νέου αναλόγως της πορείας υλοποίησης των υποέργων της πράξης.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:
Για την παράταση της προθεσµίας είκοσι πέντε (25) µήνες και δέκα πέντε (15) ηµέρες, ήτοι έως
την 31-12-2022, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3316/05.

Ο Αντιδήµαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών
& ∆ηµοτικών Έργων

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Η υπ’αριθµ. 25297/14-10-2020
αίτηση του αναδόχου
2. Το υπ’αριθµ. 9629/6-11-2020 έγγραφο
ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
∆ροσιά, ...-...-2020

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

