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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου:  «ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013» 

 

 

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

 

Το ανωτέρω έργο εκτελέστηκε από τον ανάδοχο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗ Ε.Δ.Ε., 
σύμφωνα με την 38/13 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Διονύσου, το από 19-1-2015 εργολαβικό συμφωνητικό 
ποσού 257.723,17 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) σύνολο δαπάνης 316.999,50€ και αφορούσε την επισκευή των 
φθαρμένων οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου του Δήμου Διονύσου με δυο διαφορετικές μεθόδους ως 
εξής: 

1. Φρεζάρισμα σε βάθος 6,0 εκ. 

2. Βάση οδοστρωσίας όπου απαιτείται 

3. Ασφαλτική προεπάλειψη, όπου απαιτείται 

4. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

5. Ασφαλτικές στρώσεις βάσης 

6. Λεπτές αντιολισθηρές στρώσεις ασφαλτικής σκυρομαστίχης και 

Η επισκευή των φθαρμένων τμημάτων (λακκούβες) 

1. Μικροφθορές οδοστρωμάτων (λάκκοι μικρής έκτασης) προετοιμασία του σκάμματος με καθαρισμό, 
ορθογωνισμό και κατακορύφωση των παρειών για τη διάστρωση- πλήρη κατασκευή βάσης από 
θραυστό υλικό σε στρώσεις πάχους 10εκ. (όπου απαιτείται πλήρωση με θραυστό υλικό καθ 
υπόδειξη της Υπηρεσίας)- ασφαλτική προεπάλειψη πυθμένα με ασφαλτικό διάλυμα και τάπητα 
ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. έως 10εκ. ανάλογα με την 
προκύπτουσα διατομή του οδοστρώματος. 

2. Εκτεταμένες διαβρώσεις οδοστρωμάτων (μακροχρόνιες φθορές – σοβαρές διαβρώσεις) με διάνοιξη 
λάκκων, κατακορύφωση των παρειών με χρήση ασφαλτοκόπτη, μεταφορά των άχρηστων υλικών, 
κατασκευή βάσης από θραυστό υλικό με στρώση πάχους 10εκ, προεπάλειψη πυθμένα με ασφαλτικό 
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διάλυμα και τάπητα ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης  συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. έως 10εκ. 
ανάλογα με την προκύπτουσα διατομή του οδοστρώματος. 

Επιβλέπουσα του έργου ήταν η κ.Νίκα Δήμητρα, υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου Διονύσου, ενώ το 
έργο τελείωσε εμπρόθεσμα στις 30-3-2016.  

Με τις υπ'αριθμ. 113/15 και 232/15 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκαν δύο 
παρατάσεις της αρχικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης (15-6-2015) με τελική προθεσμία την 30-3-
2016. 

Για το έργο συντάχθηκαν δύο (2) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών: 

• Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις 
αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως 
αυτά διαμορφώθηκαν στο τμήμα του έργου που είχε κατασκευασθεί ως τότε, αλλά και από τις 
προμετρήσεις στο υπολειπόμενο τμήμα του έργου. Με την υπ’αριθμ. 232/15 Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών. 

• Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να 
συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία 
του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και 
προκειμένου για τη σύνταξη της Τελικής Επιμέτρησης. Με την υπ’αριθμ. 87/16 Απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών.  

• Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 256.926,19€ (πλέον ΦΠΑ) σύνολο δαπάνης 316.019,22€ 
και υπόλοιπο εγκρίσεων 980,28€.  

Με την υπ'αριθμ. 197/16 ΑΔΣ συγκροτήθηκε η Επιτροπή προσωρινής Παραλαβής του έργου, η 
οποία συνέταξε κατόπιν ελέγχου του έργου το από 28-11-2016 Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, το 
οποίο εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 2/2017 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου. 

Στη συνέχεια, μετά την πάροδο του υποχρεωτικού χρόνου συντήρησης, συνεδρίασε και πάλι η 
Επιτροπή Παραλαβής και συνέταξε το από 14-7-2017 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.  

 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 

 

Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013». 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

Το από 14-7-2017 πρωτόκολλο  

Οριστικής παραλαβής 

 

Ε.Δ. 

1. Αρχείο Τ.Υ. 

2. Φακ. Εισηγήσεων 

3. Φακ. Έργου (Νίκα) 

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών,  

Υποδομών & Χωροταξίας 
 
 

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 


