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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» της Δ.Κ. Διονύσου 
 
 
 
Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα: 

 

Το ανωτέρω έργο εκτελέστηκε από τον ανάδοχο Σπηλιόπουλο Νικόλαο, σύμφωνα με την 

199/2008 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ., το από 10-3-2009 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 166.235,12€ (με το 

ΦΠΑ) και αφορούσε στην αντικατάσταση τμημάτων αγωγών ύδρευσης στις οδούς: 

Φ63: Σατωβριάνδου, Σωκράτους, Περικλέους, Δημοκρίτου, Μαυρομιχάλη 

Φ90: Λ. Διονύσου, Θέτιδος, από στάση στρατοπέδου έως Πλατεία Ραπεντώσας 

Τοποθέτηση δικλείδων ελαστικής έμφραξης όπου απαιτηθεί, κατασκευή πολλαπλών συνδέσεων και 

αποκατάσταση οδοστρωμάτων. 

Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 139.577,77€ (πλέον ΦΠΑ 19%, 21% και 23%) σύνολο 

δαπάνης 169.349,59€. Επιβλέπουσα του έργου ήταν η κ.Νίκα Δήμητρα, υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου 

Διονύσου και ο κ. Φάτσης Στέργιος, υπάλληλος ΤΥΔΚ. 

Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, η οποία έληξε 

την 5-9-2009. Με την υπ’αριθμ. 104/2009 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου για 4 μήνες 

και έως την 5-1-2010. Με την υπ’αριθμ. 59/2010 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου για 3 

μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης και έως την 14-9-2010. Με την υπ’αριθμ. 286/2011 ΑΔΣ 

εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου και η παράταση προθεσμίας κατά έναν (1) μήνα από την έγκριση του ΑΠΕ 

(κοινοποίηση στον ανάδοχο).
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Το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα στις 1-3-2012 σύμφωνα με την από 6-3-2012 Βεβαίωση περάτωσης 

εργασιών. 

Για το έργο συντάχθηκε ένας (1) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών: 

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση των ποσοτήτων των πολλαπλών 

διανομέων και των ειδικών τεμαχίων. Η διαφορά αυτή καλύφθηκε με τη χρήση της δαπάνης των 

απροβλέπτων και των επί έλασσον δαπανών. Ο 1ος ΑΠΕ περιλαμβάνει την αρχική σύμβαση σε ισοζύγιο 

(μηδενική αύξηση)  ποσού 139.693,38€ (χωρίς ΦΠΑ) και αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 21% και 23%  

προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου. 

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, διαμορφώθηκε στο ποσό 169.491,79€, ήτοι δαπάνη 

εργασιών 139.693,38€ και δαπάνη ΦΠΑ 29.798,41€. Η υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 

3.256,67€ οφείλεται στη μεταβολή του ΦΠΑ. 

Με την υπ’αριθμ. 286/2011 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου. 

Με το υπ'αριθμ. 55492/48575/11-3-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

συγκροτήθηκε η Επιτροπή προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου, η οποία συνέταξε 

κατόπιν ελέγχου του έργου το από 10-4-2014 Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής. 

Με την υπ'αριθμ. 24876/25-7-2014 Εισήγηση, η Τεχνική Υπηρεσία απέστειλε το Πρωτόκολλο 

Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά το θέμα δεν συζητήθηκε 

ούτε στην 16η Συνεδρίαση (26-8-2014) ούτε σε επόμενη. 

 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική 

απόφαση: 
 

Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» της Δ.Κ. Διονύσου. 

 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

Το από 9-6-2017 πρωτόκολλο  

Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής 

 

Ε.Δ. 

1. Αρχειο Τ.Υ. 

2. Φακ. Εισηγήσεων 

3. Φακ. Έργου (Νίκα) 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών,  

Υποδομών & Χωροταξίας 
 
 

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 


