
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Οδοποιία 
∆ιαφόρων ∆ηµοτικών Οδών 2013» 

 

 

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

Το ανωτέρω έργο εκτελέστηκε από τον ανάδοχο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙ∆Η Ε.∆.Ε., 
σύµφωνα µε την 38/13 µελέτη της Τ.Υ. ∆ήµου ∆ιονύσου, 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 ∆ήµου ∆ιονύσου 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 διάλυµα και τάπητα ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης  
συµπυκνωµένου πάχους 5εκ. έως 10εκ. ανάλογα µε την προκύπτουσα διατοµή του 
οδοστρώµατος. 
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Επιβλέπουσα του έργου ήταν η κ.Νίκα ∆ήµητρα, υπάλληλος της Τ.Υ. του ∆ήµου ∆ιονύσου, 
ενώ το έργο τελείωσε εµπρόθεσµα στις 30-3-2016.  

Με τις υπ'αριθµ. 113/15 και 232/15 Αποφάσεις ∆ηµοτικού 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 
∆ηµοτικού 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 
∆ηµοτικού 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 Α∆Σ συγκροτήθηκε η Επιτροπή προσωρινής Παραλαβής του έργου, 
η οποία συνέταξε κατόπιν ελέγχου του έργου το από 28-11-2016 Πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής. 

 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 

 

Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Οδοποιία ∆ιαφόρων 
∆ηµοτικών Οδών 2013» σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3669/08. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

Το από 28-11-2016 πρωτόκολλο Προσωρινής παραλαβής του έργου 

 

Ε.∆. 

1. Αρχείο Τ.Υ. 

2. Φακ. Εισηγήσεων 

3. Φακ. Έργου (Νίκα) 

 

 

Ο Αντιδήµαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών, 
Χωροταξίας & Πολεοδοµίας 

 
 

ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
∆ρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


