
σχέδιο 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση δικτύου 

απορροής ομβρίων υδάτων στη Λ. Λίμνης Μαραθώνος δ.κ. Ανοίξεως και Αγ. Στεφάνου» 
 

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΕΡΓΟΥ 

 
1. Η Διεύθυνση Τ.Υ. του Δήμου Διονύσου συνέταξε την με αριθμό 27/2013 μελέτη του έργου 

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ» με προϋπολογισμό 95.000,00  € με Φ.Π.Α. 23%. 
2. Η μελέτη και η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του έργου εγκρίθηκε με την 193/2013 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου. 

3. Το έργο δημοπρατήθηκε την 30
η
 Ιουλίου 2013 και μειοδότης αναδείχθηκε ο Χειμαριώτης Σταύρος. 

4. Με την 256/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε δεκτή η ένσταση του Νικολάου Σορολή και 
εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με μειοδότη τον Νικόλαο Σορολή με μέση έκπτωση 42,24%. 

5. Στις 15-10-2013 υπογράφηκε η με αριθ. 34775 σύμβαση του παραπάνω έργου με δαπάνη των εργασιών 

54.873,72€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α 23%. 
6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή του 

συμφωνητικού, ήτοι μέχρι την 11-02-2014 

7. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του 

έργου μέχρι 02-05-2014. 
8. Με την αριθ. 70/31-03-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1

ος
 και τελικός 

τακτοποιητικός Α.Π.Ε. και το 1
ο
 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου  

9. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα δηλαδή στον χρόνο της παράτασης μέχρι τις 02-05-2014 και εκδόθηκε 
η βεβαίωση περαιώσεως εργασιών στις 15-03-2014. 

10. Στις 06-05-2014 αρ. πρωτ. 15170 υποβλήθηκε η τελική επιμέτρηση του έργου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         Δροσιά,        5 /12/2017 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        Αρ. Πρωτ.: - 40387 - 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Πληροφορίες: Κουρουπάκη Αγγ. 

Τηλ. 2132140127 

 



σχέδιο 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

• Η κατασκευή του έργου έγινε έντεχνα και βάσει της μελέτης της Υπηρεσίας, της Ειδικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων και της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, σε πλήρη συνεννόηση και παρακολούθηση 

της επίβλεψης. 

• Η ποσοτική παραλαβή των εργασιών γίνεται σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση (όπως συντάχθηκε και 

υπογράφηκε από τον επιβλέποντα του έργου και έγινε ανεπιφύλακτα δεκτή από τον ανάδοχο) και από τα 

πρωτόκολλα αφανών εργασιών που τη συνοδεύουν. 

• Από ποιοτική άποψη διαπιστώνεται ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές 

προδιαγραφές και πληρούν τους κανόνες έντεχνης κατασκευής. 

• Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών του προϋπολογισμού που έγιναν κατά την 

κατασκευή, όπως επίσης και τα μη προβλεπόμενα σ’ αυτόν αλλά εκτελεσθέντα νέα είδη εργασιών, 

επιβλήθηκαν από τα πράγματα σαν αναγκαίες, για την άρτια εκτέλεση του έργου, γι’ αυτό κρίνονται 
αποδεκτές στο σύνολό τους. 

• Υποβλήθηκε το οριστικό ΦΑΥ μετά το πέρας των εργασιών με υπεύθυνο συντονιστή τον   ανάδοχο. 

• Η περαίωση των εργασιών έγινε την 15/03/2014, σύμφωνα με την βεβαίωση περαίωσης των εργασιών , 

ήτοι εμπρόθεσμα. 

• Τέλος δεδομένου ότι ως χρόνος εγγυήσεως ορίσθηκε από τον Νόμο και τα τεύχη της σύμβασης, το 

διάστημα των 15 μηνών,  η δε αποπεράτωση του έργου έγινε στις 15-03-2014 και η τελική επιμέτρηση 
υπογράφηκε  στις 20-06-2014, προτείνουμε όπως η παρούσα παραλαβή θεωρηθεί ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  και 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ επειδή παρήλθε ο συνολικός χρόνος εγγύησης. 

• Η παραλαβή έγινε με την παρουσία του εργολάβου ο οποίος υπέγραψε το πρωτόκολλο χωρίς επιφύλαξη. 

 

Μετά τα ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση: 
 

 

έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση δικτύου 

απορροής ομβρίων υδάτων στη Λ. Λίμνης Μαραθώνος δ.κ. Ανοίξεως και Αγ. Στεφάνου» 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
Το από 8-11-2017 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου 

 

      

Ε.Δ. 
1. Γεν. Αρχείο       Ο Αντιδήμαρχος 

2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.                Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, 

3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.                     Χωροταξίας  
4. Φ. Έργου (κ. Κουρουπάκη)      

                 Δημήτριος Ράικος 

           
 

 

           

 


