
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Δροσιά, 10/10/14
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            Αρ. Πρωτ.:32750
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                                                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ». 

 Σχετ. α) Το από 19/03/2014 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής 
Έχοντας υπόψη:

(1) Την υπ΄αρίθμ. 10/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

(2) Την υπ’ αριθμ.  196/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου ορίσθηκε η επιτροπή
διαγωνισμού και καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού του εν λόγω έργου με το σύστημα του
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008(ΚΔΕ). 

(3) Την υπ΄αρίθμ. 7/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου ανακηρύχθηκε ανάδοχος
του έργου η Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 61%.

(4) Η εργολαβική Σύμβαση υπεγράφη  στις  04/04/2012 με αρ. Πρωτ. 8945/04.04.2012 και ως  προθεσμία
περαίωσης του έργου ορίστηκε  το  ένα (1) έτος. 

(5) Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα στις  14.12.2012 οπότε και εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης με την
ίδια ημερομηνία μετά την έγγραφη αναφορά της επιβλέπουσας στη Προϊσταμένη της δ/νσης.    

(6) Την  με  αρ.  πρωτ.2917/2501-  24.02.2014  απόφαση  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αττικής  με  θέμα:
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος 

(7) Την με αριθμ. πρωτ.8256/5.3.14 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της επιτροπής για την συγκρότησή της

Ειδικότερα  το  αντικείμενο  του  έργου  ήταν  οι  αποκαταστάσεις  φθορών  οδοστρώματος  με
ασφαλτοτάπητα σε όλο το Δήμο Διονύσου. Οι περιοχές στις οποίες έγιναν αποκαταστάσεις ήταν η Δ.Κ.
Διονύσου, η Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, Κρυονερίου, Σταμάτας και Άνοιξης.

Όλες  οι  εργασίες  εκτελέστηκαν  όπως  αναφέρονται  στις  αναλυτικές  επιμετρήσεις  και  στην  τελική
επιμέτρηση του έργου. Το έργο επέβλεψε η κα Χαμακιώτη Ειρήνη μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής συγκροτήθηκε με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αρ. πρωτ. 2917/2501- 24.02.2014.



Εφόσον κλήθηκε η επιτροπή από την πρόεδρο, παρευρέθηκε στις 19/3/2014 στα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας για τον έλεγχο των φακέλων του έργου και επισκέφθηκε επί τόπου τα σημεία επεμβάσεων του
έργου.
Το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής υπογράφθηκε από την επιτροπή παραλαβής και τον
ανάδοχο στις 19/03/2014 μετά τον επί τόπου έλεγχο του έργου και αφού έλαβε υπόψη της τα πρωτόκολλα
των αφανών εργασιών και τα επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
για  την  έγκριση  του  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ». 

Συνημμένα  :
Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής 

Ε.Δ.
1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Έργου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

                

  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΡ.ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                    

                

Ακριβές Αντίγραφο


