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ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου       
«Αντικατάσταση αγωγών αµιάντου» ∆.Κ. Σταµάτας. 

 
 
Σχετικά µε το παραπάνω θέµα θέλουµε να σας γνωρίσουµε τα ακόλουθα: 
 
Το ανωτέρω έργο εκτελέστηκε από την εταιρεία ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ σύµφωνα µε  µελέτη της 

Τ.Υ.∆.Κ., το υπ’ αριθ.  50/07-01-2010 εργολαβικό συµφωνητικό ποσού 211.677,17€ (χωρίς ΦΠΑ ), εκ 
των οποίων τα 110.000,00 ευρώ ήταν από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ ,και αφορούσε την εκτέλεση του 
έργου «Αντικατάσταση αγωγών αµιάντου». Με την υπ΄αριθ. 84/11-06-2010 Α.Κ.Σ. Σταµάτας εγκρίθηκε 
η 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση ποσού 114.060,46 ευρώ .Με την υπ΄αριθ. 184/2-10 Α.Κ.Σ. Σταµάτας 
εγκρίθηκε η 2η Συµπληρωµατική Σύµβαση ποσού 19.847,54 ευρώ .  Η βεβαίωση περαίωσης φέρει 
ηµεροµηνία 30-12-2010. 

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν αφορούν την αντικατάσταση αγωγών αµιάντου µε πλαστικούς 
σωλήνες PVC και πολυαιθυλενίου διαφόρων διατοµών. Η αντικατάσταση αγωγών αφορά τους παρακάτω 
δρόµους:                                                                                                                                                          
α) από το αντλιοστάσιο Ρέας έως Καϊρη  β) από την οδό Μακαρίου έως Ερωφίλης (Λεωφ..Σταµάτας)     
γ) από την οδό Μακαρίου έως τη Λεωφ. Σταµάτας (λούνα πάρκ) δ)στην οδό Καραϊσκάκη και 
Πιπεροπούλου έως την 25η Μαρτίου ε) από την πλατεία Ελευθερίας έως Παπαδάκη στ) στην πλατεία 
Κασσάνδρας. Όλες οι εργασίες εκτελέστηκαν όπως αναφέρονται στις αναλυτικές και στην τελική 
επιµέτρηση του έργου. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέσθηκαν έφθασε τα 404.200,20 ευρώ 
µε ΦΠΑ 23%.  

Το έργο επέβλεψαν η Μαγκλάρα Μαρία και Ραπάνου Γιολάντα µηχανικοί της πρώην ΤΥ∆Κ 
Ανατολικής Αττικής 

Η επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής, συγκροτήθηκε µε την υπ’αριθµ. 
08/∆ΤΑ/15904/12778/18-0802010 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής  ζήτησε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε το θέµα. 
           
           Το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής υπογράφηκε στις 31-01-2013 από 
την επιτροπή παραλαβής και τον ανάδοχο. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Σπυροπούλου Μ. 

 



 
 
 
Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική 

απόφαση: 
 

Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«Αντικατάσταση αγωγών αµιάντου». 
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Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
 
                                                           
                                                           ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                          ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
1. Το από 30-01-2013 πρωτόκολλο προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής του έργου 
 
Ε.∆. 
1. Γενικό Αρχείο ∆ήµου 
2. Αρχείο Τ.Υ. 
3. Φακ. Εισηγήσεων 
4. Φάκελος Έργου 


