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Από το πρακτικό της με αριθ. 20 /2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 156
Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής των του έργου : «Αποκατάσταση Ζημιών σε Σχολεία
που Επλήγησαν από το Σεισμό της 19/7/2019».
Σήμερα την 7η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα έναρξης 17:00,
συνήλθε σε τακτική (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.) συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 18074/02-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε
νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')
– Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» και το άρθρο 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) 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.32009/23-52020 (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»] 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.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
επτά (7) μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Παναγιώτης Τσατασαρώνης (αναπληρωματικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)

Απόντες: κ. κ. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)- Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος) - Θεόδωρος
Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος)
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Μεταβολές:
- Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της τακτικής (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.)
συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως
κατεπείγον 1. Έγκριση Πρακτικών 1ου & 2ου Σταδίου διενέργειας ( Ανοικτού Ηλεκτρονικού) Διαγωνισμού για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». -Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα – εγκρίνει την ένταξη του ΕΗΔ
θέματος και τη συζήτησή του μετά το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο
75 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής,
της από 02-10-2020 εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Σας διαβιβάζουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19/7/2019», (αρ. Μελ. 7/ 2019) και παρακαλούμε για την
έγκρισή του.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Οι υπογράφοντες:
ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Βαθμού Α’) του Δήμου Αιγάλεω, ως Πρόεδρος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΕ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Βαθμού Α’) του Δήμου Χαϊδαρίου, ως μέλος και
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δήμου Χαϊδαρίου, ως μέλος,
αποτελούντες βάσει της υπ’ αριθμ 86/2020 (Αρ. Πρωτ.: 10363/19-06-2020 – Α.Δ.Α.: Ψ94ΡΩΗ3-122) Απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου την συσταθείσα επιτροπή για την προσωρινή παραλαβή των
εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19/7/2019»,
μεταβήκαμε επί τόπου του έργου την 09/09/2020, ημέρα Τετάρτη, παρουσία των εκπροσώπων της αναδόχου κας
Χρυσούλας Γεωργάκη, καθώς και του επιβλέποντα μηχανικού του έργου κου Παναγιώτη Σκορδά και έχοντας υπόψη
την με αρ. πρ. 1917/31-01-2020 υποβληθείσα τελική επιμέτρηση των εργασιών του έργου όπως αυτή θεωρήθηκε
και εγκρίθηκε στις 04-02-2020 από την Τ.Υ. του Δήμου Χαϊδαρίου διαπιστώσαμε τα παρακάτω :
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ:
1.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 055/2019 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΔΕ – ΕΡΓΑ ΟΤΑ, του έργου με τίτλο: «επιχορήγηση των ΟΤΑ για πρόγραμμα πρόληψης και
αντιμετώπισης ζημίων & καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού της χώρας»
με κωδικό λογαριασμού 2003ΣΕ05500005.
2.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το παρόν πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής έργου αφορά αποκατάσταση από ζημίες που προκλήθηκαν από τον
σεισμό του Ιουλίου 2019, σε έξι εκπαιδευτικά κτίρια του δήμου Χαϊδαρίου, εν λειτουργία.
Οι εργασίες που εκτελέστηκαν συνοπτικά είναι οι ακόλουθες:
Αποκατάσταση αποδομημένης επιφάνειας τοιχοποιίας με ρηγματώσεις πλάτους >10mm, επισκευή ρηγματώσεων
τοιχοποιίας πλάτους <10mm, επισκευές λόγω αποκόλλησης τοιχοποιίας από το φέροντα οργανισμό, αποκατάσταση
επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές, επισκευές αρμών, επισκευή αρμοκαλύπτρων,
αντικατάσταση υαλοπινάκων στα σχολεία 1ο, 5ο, και 8ο δημοτικό καθώς και 4ο, 6ο γυμνάσιο και ΕΠΑΛ του δήμου
Χαϊδαρίου και ανακαίνιση χρωματισμών, στο 5ο δημοτικό καθώς και 4ο, 6ο γυμνάσιο και τμήματος του ΕΠΑΛ.
3.
ΜΕΛΕΤΗ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Μελέτη υπ’ αρ. 7/2019 για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19/7/2019».

Σύστημα δημοπράτησης: Διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 2 περ. γ
του Ν. 4412/2016).

Η υπ’ αριθμ. 89/ 28.08.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου περί «α)
Καθορισμού του έργου του τίτλου ως κατεπείγον, β) καθορισμού έγκρισης όρων διαπραγμάτευσης, γ) Συγκρότηση
Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης και δ) Πρόσκληση προς την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Α.Τ.Ε.Β.Ε.» για την υποβολή προσφοράς στο Δήμο».

Η υπ’ αριθμ. 90/29-08-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου με την οποία:
α)αποδέχεται την υποβληθείσα προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» για την
υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε σχολεία που επλήγησαν από τον σεισμό της 19-07-2019», β)
αποδέχεται και εγκρίνει το υπ’ αριθμό 19504/2019 1ο πρακτικό της επιτροπής διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που
ορίσθηκε με την αριθμ. 89/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου και γ) την κηρύσσει
προσωρινό ανάδοχο.

Η υπ’ αριθμ. 91/ 30.08.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου με την οποία: α)
εγκρίθηκε το με αρ. πρωτ. 19547/2019 2ο πρακτικό της Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη
αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου και β) κατακυρώθηκε η ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε
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σχολεία που επλήγησαν από τον σεισμό της 19-07-2019» στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»
με έκπτωση επί των εργασιών ποσοστού 5% και ποσό προσφοράς : 153.225,81 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Στη συνέχεια υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. οικ. 19814/04-09-2019 Εργολαβική Σύμβαση με ημερομηνία
περαίωσης δύο (2) μήνες από την υπογραφή της, με ποσό σύμβασης: 190.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
4.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Με την υπ’ αριθμόν 253/2019 Απόφαση (Α.Δ.Α.: 9ΣΩΟΩΗ3-Κ02) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου
(πρακτικό της 20ης /2019), εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου σε ισοζύγιο με την
αρχική σύμβαση.
5.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η δαπάνη του έργου διαμορφώθηκε με τη σύνταξη και έγκριση του 1ου ΑΠΕ της Σύμβασης όπως πιο κάτω:
Δαπάνη 1ου ΑΠΕ : 190.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
6.
ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
Οι συμβατικές εργασίες, έχουν περατωθεί εμπρόθεσμα και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που
προβλέπονται από τη σύμβαση.
Με την υπ’ αρ. 259/31-10-2019 (ΑΔΑ:Ψ1ΑΖΩΗ3-4Κ7) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαϊδαρίου,
εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου επιπλέον ενός (1) μήνα, ήτοι έως την 04-12-2019.
Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 04-12-2019 σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 28209/11-12-2019 Βεβαίωση
Περαίωσης Εργασιών.
Με το με αρ. πρ. 1917/31-01-2020 έγγραφο υποβλήθηκε η τελική επιμέτρηση των εργασιών του έργου, όπως αυτή
θεωρήθηκε και εγκρίθηκε στις 04-02-2020 από την Τ.Υ. του Δήμου Χαϊδαρίου.
7.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ
Λόγω της ανάγκης για άμεση λειτουργία των σχολείων και προκειμένου να δοθούν για χρήση τα σχολικά
συγκροτήματα, τα οποία επλήγησαν από τον σεισμό, για το έργο διενεργήθηκαν Διοικητικές παραλαβές για χρήση,
σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν.4412/2016 και εκδόθηκαν οι εξής αποφάσεις .
Για το 5ο Δημοτικό η με αρ. πρ. 20602/13-09-2019 Απόφαση Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Για το 4ο Γυμνάσιο η με αρ. πρ. 20603/13-09-2019 Απόφαση Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Για το 6ο Γυμνάσιο η με αρ. πρ. 20604/13-09-2019 Απόφαση Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Για το 8ο Δημοτικό η με αρ. πρ. 20605/13-09-2019 Απόφαση Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Για το 1ο Δημοτικό η με αρ. πρ. 20618/13-09-2019 Απόφαση Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Για το ΕΠΑΛ – ΣΕΚ η με αρ. πρ. 27049/27-11-2019 Απόφαση Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
8.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
Στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας και σύμφωνα με την σύμβαση η ανάδοχος κατάρτισε και υπέβαλε το
Μητρώο του έργου.
Το Μητρώο του Έργου τέθηκε υπόψη της επιτροπής, όπως υπεβλήθη με την από 31-01-2020 (αρ. πρωτ. υπ’
αρ.1917/31.01.2020) επιστολή της Αναδόχου στην τελική του μορφή και έγινε αποδεκτό από τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία.
9.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Φ.Α.Υ. και το Μητρώο του έργου τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής και αφού ελέγχθηκαν ως προς την πληρότητα,
την ορθότητα και την ενημέρωσή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 305/96 (υπ’ αριθ. 433/19.9.2000 (ΦΕΚ
1176Β’ Υπουργική Απόφαση)., διαπιστώθηκε ότι:
Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Φ.Α.Υ. ενημερώθηκε από τον ανάδοχο και ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από
την Υπηρεσία.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του έργου, τηρήθηκαν οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν παρατηρήσεις επ’ αυτών.

Β. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ / ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΣ
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 παραλαμβάνει τις εργασίες όπως
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αναγράφονται στο παρόν και αναφέρονται στην τελική επιμέτρηση του έργου και έχουν περιληφθεί στις
αναλυτικές επιμετρήσεις και τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών.
Οι εκτελεσθείσες εργασίες σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα αφανών εργασιών και την 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:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μον.
μέτρ

Α.Τ.

Αποκατάσταση αποδομημένης
επιφάνειας
τοιχοποιίας
με
ρηγματώσεις πλάτους > 10 mm

m2

Z.1

849,22

Επισκευή
ρηγματώσεων
τοιχοποιϊας πλάτους < 10 mm

m

Z.2

2.055,55

α/α

Ένδειξη εργασιών

1

2

Εγκεκριμ.
1ου ΑΠΕ

Ποσότητες
Εκτελεσθείσες
Εκτελεσθείσες
Τελικής
Τελικής
Επιμέτρησης
Επιμέτρησης
(αριθμητικώς)
(ολογράφως)
849,22 τετραγωνικά
μέτρα:
οκτακόσια
σαράντα εννέα
και 22%
2.055,55 μέτρα:
δύο
χιλιάδες
πενήντα πέντε
και 55%
Ποσότητες

Μον.
μέτρ

Α.Τ.

Επισκευή
αποκολλήσεων
τοιχοποιϊας από τον φέροντα
οργανισμό του κτιρίου

m

Z.3

1.728,34

Αποκατάσταση
επιφανειών
σκυροδέματος
που
έχουν
υποστεί
φθορές
λόγω
διάβρωσης οπλισμού από την
δράση χλωριόντων και την
ενανθράκωση του σκυροδέματος
με
εφαρμογή
αναστολέων
διάβρωσης και επισκευαστικών
κονιαμάτων σε στοιχεία από
οπλισμένο σκυρόδεμα, σε ύψος
από το δάπεδο εργασίας
μικρότερο των 10,0 m, με
σποραδική
εφαρμογή
επισκευαστικών
κονιαμάτων
(επιφανείας με σποραδικές
οξειδώσεις οπλισμού)
Πλήρωση ρωγμών κατασκευών
από σκυρόδεμα μικρού εύρους
(0,3 - 3,00 mm) με εισπίεση
εποξειδικής ρητίνης
Επισκευή
υφιστάμενων
οριζόντιων και κατακόρυφων
αρμοκάλυπτρων, παντός είδους
δομικού στοιχείου

m2

Z.4

79,66

m

Z.5

0,00

m

Z.6

46,10

α/α

Ένδειξη εργασιών

3

4

5

6

Εγκεκριμ.
1ου ΑΠΕ

Εκτελεσθείσες
Εκτελεσθείσες
Τελικής
Τελικής
Επιμέτρησης
Επιμέτρησης
(αριθμητικώς)
(ολογράφως)
1.728,34 μέτρα:
χίλια
επτακόσια
είκοσι οχτώ και
34%
79,66 τετραγωνικά
μέτρα:
εβδομήντα
εννέα και 66%

0,00

46,10 μέτρα: σαράντα
έξι και 10%

7

8

9

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού
πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5
mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5
mm)
Ανακαίνιση οιωνδήποτε παλαιών
χρωματισμών σε επιφάνειες
εσωτερικών επιχρισμάτων με
χρώματα ίδια με τα υπάρχοντα
Επιστρώσεις με ελαστομερείς
μεμβράνες
οπλισμένες
με
πολυεστερικό πλέγμα και με
επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

ΑΔΑ: Ω0ΤΠΩΗ3-ΗΚΠ

m2

Z.7

11,96

11,96 τετραγωνικά
μέτρα: έντεκα
και 96%

m2

Z.8

2.080,00

m2

Z.9

0,00

2.080,00 τετραγωνικά
μέτρα:
δύο
χιλιάδες
ογδόντα
0,00

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι μέχρι την περαίωση
του έργου. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι και οι έλεγχοι ποιότητας (πιστοποιητικά και εγκρίσεις ενσωματωμένων
υλικών) έχουν καταχωρηθεί σε αντίστοιχους φακέλους.
Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Το έργο περαιώθηκε, εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσής του, με την έκδοση της υπ' αρ. πρωτ. οικ.
28209/11-12-2019 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών της Δ/νουσας Υπηρεσίας .
Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία βεβαίωσης
περαίωσης εργασιών. Ως εκ τούτου δεν έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης και η παρούσα παραλαβή θεωρείται
προσωρινή.
Λοιπές παρατηρήσεις: Οι υπ’ όψη εργασίες ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι εκτελέστηκαν
έντεχνα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκεκριμένης μελέτης του έργου.
ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170, 171 & 172 του Ν. 4412/2016 περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων και
το άρθρο 136 και Ν. 4070/2012, όλες τις ποσότητες, όπως αυτές εμφανίζονται στον ως άνω πίνακα εργασιών.
Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε αντίγραφα και υπογράφηκε ως κάτωθι.
Χαϊδάρι, 09 / 09 / 2020
Οι Παραλαμβάνοντες
1. Τζεμπελίκος Δημήτριος
Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών

Για την Ανάδοχο

Ο Επιβλέπων Μηχανικός
Σκορδάς Παναγιώτης
Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών

2. Μυτιληναίου Αναστασία
Π.Ε. Χημικών Μηχανικών

3. Καρατζαφέρης Βασίλειος
Δημοτικός Σύμβουλος
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, την από 02/10/2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, το Πρωτόκολλο
Προσωρινής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.
1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, μετά από διαλογική συζήτηση : [σε σύνολο συμμετεχόντων και ψηφισάντων (7)
μελών, (6) ψήφισαν υπέρ, (1) ψήφισε «λευκό»] Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Απόστολος Θεοφίλης, ψήφισε
«λευκό».

ΑΔΑ: Ω0ΤΠΩΗ3-ΗΚΠ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εγκρίνει το από 09/09/2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών που εκτελέστηκαν από τον
Ανάδοχο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ» για τον Δήμο Χαϊδαρίου και για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19/7/2019», όπως αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος
και συνοδεύει την παρούσα απόφαση ως συνημμένο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 08-10-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)

