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∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                                                 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΘΕΜΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  
   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».  
 

 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 ∆ήµου. 

 
(2) Την υπ’ αριθµ. 196/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. ∆ιονύσου 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(Κ∆Ε).  
 

(3) Την υπ΄αρίθµ. 7/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου 
ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου η Ι.∆. 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 ∆ιοίκησης 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 ∆ήµο ∆ιονύσου. Οι περιοχές στις οποίες έγιναν αποκαταστάσεις ήταν η ∆.Κ. 
∆ιονύσου, η ∆.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 ∆ιοίκησης 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 ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:  
για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου µε τίτλο: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».  

 
 

Συνηµµένα: 
Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής  
 
Ε.∆. 
1. Γεν. Αρχείο 
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ. 
3. Φ. Εισηγήσεων ∆.Σ. 
4. Φ. Έργου 
 

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
 
 
 

                                               ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
 

                 
 

Ακριβές Αντίγραφο 


