ΑΔΑ: 6ΥΛ1ΩΗ3-ΩΥΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρ. πρωτ.: 13579/30-7-2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6ης/2020 Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. αποφάσεως : 97
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΥΘΕΑΣ».
Σήμερα την 29η του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 13247/24-07-2020 προσκλήσεως του
Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του στις 24-07-2020, στον κ.
Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), η οποία
πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση
αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών
διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14
παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την
εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και
λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των
περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»] του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε και παρίστατο στη Συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι οκτώ (28) ήτοι:

Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ε. Σάββα
Φ. Θεοδωρακόπουλος
Β. Καρατζαφέρης
Ε. Μπέλα
Γ. Αργυρόπουλος
Ε. Ζεβόλης

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ε. Πετούσης
Κ. Χρονοπούλου
Δ. Δούμουρα
Μ. Κοντογιάννη
Π. Τσατσαρώνης
Μ. Σελέκος

7. Γ. Βελέντζας
8. Ι. Ηλιάδης

16. Ν. Δαουάχερ
17. Β. Παντελάρος

9. Δ. Τσατσαμπάς

18. Ν. Καραγιάννης

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Π. Μοσχονάς
Μ. Χουδελούδης
Η. Βαρυτιμιάδης Απών
Ε. Θέρμου
Α. Θεοφίλης
Ι. Αλεξόπουλος

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Κ. Φωτεινάκης
Ι. Κέντρης
Ε. Τοκατλίδη Απούσα
Ι. Θεοτοκάς
Κ. Ασπρογέρακας
Α. Γκανά-Ρηγάκη
Απούσα

25. Λ. Παπαδάκος
26. Θ. Σπηλιόπουλος
Απών
27. Α. Βίτσα Απούσα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Μεταβολές:
1.Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος
ως κατεπείγον: 1. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος με τίτλο: «Να Καταργηθεί ο Νόμος που Απαγορεύει τις
Συγκεντρώσεις και τις Διαδηλώσεις» της δημοτικής παράταξης (Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση). Το Δημοτικό
Συμβούλιο – ομόφωνα εγκρίνει: την ένταξη του 1ουΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του μετά το τέλος των εγγεγραμμένων
θεμάτων της ημερησίας διάταξης) ως 12ο θέμα ημερησίας διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε
Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ).
2.Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Αποχωρήσεις:
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λ. Παπαδάκος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 1ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης και προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου θέματος της Η.Δ. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ.
Χουδελούδης, Ν. Δαουάχερ και Π. Μοσχονάς, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 12ου (πλέον) θέματος
της ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος
το υπ΄αριθμ. εσωτ. πρωτ.: 272/16-07-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
Σας διαβιβάζουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΥΘΕΑΣ», (αρ. Μελ. 26/ 2017 και συμπληρωματική σύμβαση) και παρακαλούμε για την
έγκρισή του.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Οι υπογράφοντες:
1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΒΑΘΜΟΥ Α’ του ΔΗΜΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ως πρόεδρος
2. ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΕ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΒΑΘΜΟΥ Α’ του ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ως μέλος και
3. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ως μέλος
αποτελούντες βάσει της υπ’ αριθμ. 70/ 28-05-2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου την
συσταθείσα επιτροπή για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών του έργου «Επισκευή Δικτύου Ομβρίων
Περιοχής Αστυθέας», μεταβήκαμε σήμερα στις13./07/2020 επί τόπου του έργου και αφού λάβαμε υπ’ όψη τα κατωτέρω:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ
1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ



Απόφαση 432/ 19-10-2017 (ΑΔΑ: 73Β1ΩΗ3-0ΔΒ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για ποσό των 24.591,00 €
σε βάρος του Κ.Α.: 30.7336.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 (Αρχική Σύμβαση).
Απόφαση 455/ 30-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΟΓ6ΩΗ3-ΝΑΦ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για ποσό των 12.253,93€
σε βάρος του Κ.Α.: 30.7336.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 (1 η Συμπληρωματική
Σύμβαση).

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


Αρχική Σύμβαση
Με την σχετική μελέτη του έργου προβλέπεται η επισκευή δικτύου ομβρίων περιοχής Αστυθέας στις οδούς Ελ
Αλαμέϊν, Στυλίδος και Θερμοπυλών. Ειδικότερα, προβλέπεται η κατασκευή ενός αγωγού αποχέτευσης ομβρίων
από το υφιστάμενο φρεάτιο στη συμβολή Στυλίδος και Ελ Αλαμέϊν εως την οδό Θερμοπυλών.
Στο ίδιο σημείο περιγράφεται η κατασκευή μίας δεξαμενής υπερχείλισης 30 m3 από οπλισμένο σκυρόδεμα, με
αγωγό σύνδεσης στον υπάρχοντα αγωγό.
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1η Συμπληρωματική Σύμβαση
Σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016, άρθρο 132, παρ. 1γ κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη της παρούσας
Συμπληρωματικής Σύμβασης, για τους ακόλουθους λόγους:
Αναφορικά με το εν θέματι έργο, το οποίο αφορά στην επισκευή και λειτουργική αποκατάσταση τμήματος του
δικτύου ομβρίων στην περιοχή της Αστυθέας και ειδικότερα εκείνου που εκτείνεται στις οδούς Ελ ΑλαμέινΣτυλίδος, κατά την διάρκεια εργασιών της κύριας σύμβασης, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
- Παράλληλα με τον προβλεπόμενο αγωγό και σε ανώτερο επίπεδο, βρέθηκε αγωγός Φ50 εγκιβωτισμένος σε
σκυρόδεμα, γεμάτος μπάζα, σκουπίδια, φερτά υλικά, για την ύπαρξη του οποίου, δεν υπήρχαν στοιχεία, ούτε
στο Δήμο, ούτε στην ΕΥΔΑΠ. Ο αγωγός αυτός, υποχρεωτικά έπρεπε να αφαιρεθεί, δεδομένου ότι η ύπαρξή
του δεν επέτρεπε τη διενέργεια εκσκαφών για την ορθή υλοποίηση του έργου.
- Κατά τη διάρκεια εκσκαφών διαπιστώθηκε η ύπαρξη των ακόλουθων δικτύων από Ο.Κ.Ω.:
o Καλώδιο μέσης τάσης ΔΕΗ (60.000V),
o Τρίγωνο γείωσης και καλωδιώσεις τοπικού ηλεκτροφωτισμού,
o Εννέα (9) συνδέσεις παροχής ύδατος,
o Θαμμένο φρεάτιο αποχέτευσης ακαθάρτων Φ200μ
Κατά συνέπεια, κρίθηκε απόλυτα αναγκαία η αποκατάσταση όλων των προαναφερθέντων, για την άρτια
υλοποίηση του έργου.
- Επίσης, κατά την έναρξη εκσκαφών στη συμβολή με την οδό Θερμοπυλών, διαπιστώθηκε σπηλαίωση, κατά
μήκος τουλάχιστον 4m, που έφτανε μέχρι υπάρχοντα μαντρότοιχο παρακείμενης κατοικίας.
- Στο ίδιο ύψος με την οδό Θερμοπυλών, κατά τη διενέργεια των αρχικών εκσκαφών, σε μικρό βάθος από την
επιφάνεια, διαπιστώθηκε η ύπαρξη επιχωμένης (θαμμένης) τσιμεντοειδούς οπλισμένης κατασκευής (πιθανόν να
ήταν βάθρος από αρκετά παλαιά γέφυρα ρέματος), η παρουσία της οποίας καθιστούσε αδύνατη την υλοποίηση
του έργου.
- Για τη βιωσιμότητα λειτουργίας του υπό κατασκευή αγωγού, εκτιμήθηκε ως απόλυτα αναγκαία η εσωτερική
αρμολόγηση των τσιμεντοσωλήνων με τσιμεντοκονίαμα και η επένδυση τους με σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο
με δομικό πλέγμα Τ188 για ενίσχυση της αντοχής των σωληνώσεων.
- Κατά την αποκάλυψη του φρεατίου από το οποίο προβλεπόταν να ξεκινήσει ο νέος αγωγός, διαπιστώθηκε ότι
ανάντη του φρεατίου έπρεπε να αντικατασταθεί αντίστοιχος αγωγός μήκους 10m περίπου, δεδομένου ότι ο
υπάρχων παρουσίαζε πολλά προβλήματα λειτουργίας (έντονες ρηγματώσεις, εκτεταμένες διαρροές).
- Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου υπήρχε συνεχής ροή ύδατος (2’’) μέσα από τον αχρηστευμένο αγωγό Φ500
που δημιούργησε την ανάγκη καθημερινής άντλησης.
Οι διαπιστώσεις αυτές, οι οποίες εκ των πραγμάτων δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά τη φάση
εκπόνησης της μελέτης, οδήγησαν στην επιλογή της σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης, για την άρτια και
ολοκληρωμένη ανακατασκευή του έργου.
Στο πλαίσιο αυτό η αρχική σύμβαση ανερχόταν σε 24.591,00 € και η Συμπληρωματική Σύμβαση στο ποσό των
12.253,93 €, δηλαδή αύξηση ποσοστού 49,83 % επί της αρχικής Σύμβασης.
Όπως προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας
Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.), γνωμοδότησε θετικά επί της σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο και
ελήφθη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Αποδοχής της γνωμοδότησης αυτής.

3. ΜΕΛΕΤΗ - ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
 Για την κατασκευή του έργου συντάχθηκε η υπ’ αριθμό 26/ 2017 Τεχνική Μελέτη από την Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου.



Με την υπ’ αρ. 206/ 30-10-2017 (ΑΔΑ: Ψ9ΧΟΩΗ3-Κ5Κ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Χαϊδαρίου εγκριθηκε η διάθεση πίστωσης για την κατασκευή του έργου.
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Με την 432/ 19-10-2017 (ΑΔΑ: 73Β1ΩΗ3-0ΔΒ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έγινε δέσμευση πίστωσης
ύψους 24.591,00 € σε βάρος του Κ.Α.: 30.7336.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 (Αρχική
Σύμβαση).



Με την υπ’ αρ. πρωτ. 32570/ 13-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΧΕ2ΩΗ3-ΗΜΨ) Απόφαση Δημάρχου εγκριθηκε η υπ’
αριθμό 26/ 2017 Τεχνική Μελέτη και η διενέργεια του έργου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρρου 118 του Ν. 4412/ 2016.



Με κλήρωση που διενεργήθηκε στις 28-11-2017, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κληρώσεων της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών – ΚΗΣΚ, αναδείχθηκε ως Προσωρινός Ανάδοχος ο οικονομικός φορέας με την
επωνυμία ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. , όπως αποτυπώνεται στο Πρακτικό Ηλεκτρονικής
Κλήρωσης με Αρ. Ταυτότητας Εγγράφου: 04c7f096-e1ef-4b44-a76a-00f65f8e3a5e.



Με την υπ’ αρ. πρωτ. 35807/ 13-12-2017 (ΑΔΑ: ΨΛΟΠΩΗ3-90Ρ) Απόφαση Δημάρχου, και μετά την
ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, έγινε η απευθείας ανάθεσης του
έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ο οποίος στη
συνέχεια προσκλήθηκε για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης με το υπ΄αρ. πρωτ. 36484/ 19-12-2017
έγγραφο.



Η εργολαβική σύμβαση υπογράφτηκε την 28-12-2017 (Αρ. Πρωτ. 37238, ΑΔΑΜ: 18SYMV002542742) για
δαπάνη εργασιών 14.614,19 €, ΓΕ & ΟΕ 18 % 2.630,55 €, απρόβλεπτα 15 % 2.586,71 €, ΦΠΑ 24% 4.759,55 €
και άρα συνολική δαπάνη (με τον ΦΠΑ) 24.591,00 €.



Η εργολαβική 1η συμπληρωματική σύμβαση υπογράφτηκε την 14-12-2018 (Αρ. Πρωτ. 25175, ΑΔΑΜ:
18SYMV004204827) για δαπάνη εργασιών 8.374,75 €, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 % 1.507,46 €, ΦΠΑ 24% 2.371,73€ και
άρα συνολική δαπάνη (με τον ΦΠΑ) 12.253,93 €.

4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Με την με αριθμό 193/ 27-09-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου (ΑΔΑ: 6ΤΥ2ΩΗ3Ε4Π) εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συνολικής δαπάνης 36.844,94 € με τον Φ.Π.Α και συντάχθηκε
ώστε να συμπεριλάβει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, καθώς και τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων, όπως
αυτές πρόεκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.
5. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η συνολική δαπάνη του έργου, όπως προκύπτει από τους λογαριασμούς του έργου, ανήλθε στο ποσό των 35.814,27 €
με τον Φ.Π.Α. 24%.
6. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης: Τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες, ήτοι μέχρι τις 28/03/2018.
Με την αριθμό 107/ 15-05-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΖΥΜΩΗ3-3Σ2) χορηγήθηκε παράταση
προθεσμίας υλοποίησης του έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 28/5/2018.
Με την αριθμό 141/ 03-07-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ6ΜΘΩΗ3-ΕΛ9) χορηγήθηκε
παράταση προθεσμίας υλοποίησης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 28/08/2018.
Με την αριθμό 171/ 29-08-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΝΞΛΩΗ3-ΗΟΖ) χορηγήθηκε
παράταση προθεσμίας υλοποίησης του έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 28/10/2018.
Με την αριθμό 219/ 30-10-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΤΓ3ΩΗ3-Υ0Ι) χορηγήθηκε παράταση
προθεσμίας υλοποίησης του έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 28/12/2018.
Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 27/12/2018 (υπ' αρ. οικ. 6/ 02-01-19 βεβαίωση περάτωσης εργασιών).
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Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκε η από 21/02/2019 εγκεκριμένη από την Υπηρεσία Τελική Επιμέτρηση.
Γ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε ποσοτικά κατά το εφικτό, ήτοι σποραδικά και δειγματοληπτικά, τις εργασίες με
τιμές μονάδος του παρόντος σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης παραλαμβάνει τις εργασίες όπως
αναγράφονται στο παρόν και αναφέρονται στην τελική επιμέτρηση του έργου και έχουν περιληφθεί στις αναλυτικές
επιμετρήσεις και τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών.

Δ. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι εκτελεσθείσες εργασίες σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα αφανών εργασιών και αναλυτικές επιμετρήσεις,
καθώς και με την Τελική Επιμέτρηση επί της οποίας δεν διαπιστώθηκε ανάγκη διορθώσεων με βάση τον έλεγχο των
ποσοτήτων που μπόρεσε και πραγματοποίησε η επιτροπή, είναι ως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
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Ε. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η επιτροπή παραλαβής έπειτα από μακροσκοπικό έλεγχο της όλης κατασκευής, διαπίστωσε ότι η ποιότητα των
εργασιών είναι καλή και ότι οι εργασίες διατηρούνται σε καλή κατάσταση· παραλαμβάνει δε τις εργασίες ποιοτικά.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016 περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων και το άρθρο 136
και Ν. 4070/2012, τις ως άνω ποσότητες εργασιών.
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Το παρόν συντάχθηκε εις πενταπλούν και υπογράφηκε ως κάτωθι.
Χαϊδάρι, 13/ 07/ 2020

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕ –
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
–
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
α.α.
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2. ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΕ –
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
–
ΜΕΛΟΣ

3.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ,
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
–
ΜΕΛΟΣ

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη, υπόψη το από 13/07/2020 Πρωτόκολλο
Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου και την ισχύουσα νομοθεσία, συζήτησε το θέμα. Οι
παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται
πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
Επί παρευρισκομένων 27 Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο 27 ψηφισάντων, το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το από 13/07/2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών που εκτελέστηκαν από
τον Ανάδοχο «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για τον Δήμο Χαϊδαρίου και για το έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΥΘΕΑΣ», όπως αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος και συνοδεύει την
παρούσα απόφαση ως συνημμένο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Υπογραφή)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 30-07-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
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