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Από το πρακτικό της με αριθ. 6ης/2021 Τακτικής - δια περιφοράς -  συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  40 
 

Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ». 
 

Σήμερα την 8η  του μήνα  Μαρτίου, του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα με ώρα έναρξης στις 
11:00 και  ώρα λήξης στις 13:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  

Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  4224/04-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 

δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  

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» β)  την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-

11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας 

στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 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.32009/23-5-2020 (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»] 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. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) 

μελών συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα επτά  (7) μέλη, ήτοι: 

 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)  

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Απόστολος Θεοφίλης - (τακτικό μέλος) 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Μιχάλης Σελέκος -  Άλκηστη Βίτσα ( τακτικά μέλη) 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο εννέα (9) 

μελών συμμετείχαν επτά  (7) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-δια περιφοράς- συνεδρίασης.  
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 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  για το 3
ο
    

θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν του από 17.02.2021 εισηγητικού σημειώματος της Τεχνικής 

Υπηρεσίας,  συνοδευόμενο με το από 15/02/2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», (αρ. Μελ. 6/2018), προτείνοντας την έγκρισή του  όπως 

παρακάτω: 

 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Οι υπογράφοντες: 

 ΤΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΕ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Βαθμού Α’) του Δήμου Αιγάλεω, ως Πρόεδρος 

 ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΝΑ, Τ.Ε. – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Βαθμού Α’) του Δήμου Χαϊδαρίου, ως μέλος 

και 

 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΕ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Βαθμού Α’) του Δήμου Χαϊδαρίου, ως 

μέλος  

 

αποτελούντες βάσει της υπ’ αριθμ 155/2020 (Α.Δ.Α.: ΩΡΧΞΩΗ3-ΧΕΦ ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Χαϊδαρίου την συσταθείσα επιτροπή για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών του 

έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» μεταβήκαμε σήμερα στις 15/02/2021 επί τόπου του έργου και 

λάβαμε υπ’ όψη το γεγονός ότι εξέπνευσε ο χρόνος εγγύησης του έργου καθώς και τα κατωτέρω: 

 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ: 

 

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τα Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα (ΣΑΤΑ) του Δήμου 

Χαϊδαρίου με Κ.Α. 30.7336.0007.  

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αποκατάσταση φθορών και ελλείψεων  στο υπάρχον δίκτυο 

ακαθάρτων του Δήμου μας καθώς και επισκευές και συμπλήρωση του δικτύου. Η παρούσα εργολαβία 

συγκεκριμένα είχε να κάνει με την συμπλήρωση του δικτύου ακαθάρτων της οδού Ακροπόλεως στην 

περιοχή του Δάσους Χαϊδαρίου 

 

3. ΜΕΛΕΤΗ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

 Με την με αριθμό 120/07-06-2018 (Α.Δ.Α.: ΩΟΟΖΩΗ3-Η0Ζ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου εγκρίθηκε το από 26-10-2017 Πρακτικό Κλήρωσης για την σύσταση Επιτροπής Δημοσίων 

ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μέσω ΚΗΣΚ, για το έτος 2018. 

 Υπ’ αρ. 123/07-06-2018 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας 

δημοπρασίας και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης έργων του Δήμου» (Α.Δ.Α.: 6ΓΑΧΩΗ3-Β8Β). 

 Υπ’ αρ. πρωτ. 12806/13-06-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για το ποσό των είκοσι τεσσάρων 

χιλιάδων τετρακόσια ευρώ (24.400,00€), σε βάρος του Κ.Α.30.7336.0007 του Προϋπολογισμού του 

Δήμου για το έτος 2018.  
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 Υπ’ αρ. . 84/18-06-2018 Απόφαση Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση διάθεσης πίστωσης προϋπολογισμού οικον. 

έτους 2018». 

 Με την υπ’ αρ. πρωτ. 13262/25-06-2018 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας, τεχνικής 

μελέτης - τεχνικών προδιαγραφών του έργου. 

 Με την υπ’ αρ. πρωτ. 14432/11-07-2018 Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεσης του έργου 

(Α.Δ.Α. 6ΣΗΞΩΗ3-ΡΗΒ) 

 Στη συνέχεια υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. οικ. 15472/26-07-2018 Εργολαβική Σύμβαση με ημερομηνία 

περαίωσης έξι (6) μήνες από την υπογραφή της, με ποσό σύμβασης: 24.400,00 € (με Φ.Π.Α.). 

 

4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 Με την υπ’ αριθμόν 252/30-11-2018 (Α.Δ.Α.: 7ΥΞΩΩΗ3-ΛΜΑ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Χαϊδαρίου, εγκρίθηκε το 1
ο
 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 

του έργου. 

 

5. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η συνολική δαπάνη του έργου, όπως προκύπτει από τους λογαριασμούς του έργου (1ος έως 2ος),, 

ανήλθε στο ποσό των 24.019,26€ (με Φ.Π.Α. 24%). 

 

6. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 19-12-2018 (υπ' αρ. πρωτ. οικ.25691/19-12-2018 Βεβαίωση 

Περαίωσης Εργασιών). 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκε η Τελική Επιμέτρηση η οποία υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο 

την 07-02-2019, ήτοι μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την Περαίωση των Εργασιών. 

 Έλαβε επίσης υπόψη το γεγονός ότι εξέπνευσε ο χρόνος εγγύησης του έργου. 

 

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 και τα σχέδια 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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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. Μ.Μ. 
Προϋπολο- 

γισθείσα  
Ποσότητα 

Εγκεκριμένη 
Ποσότητα - 
1ος Α.Π.Ε. 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Τελική 
ποσότητα 

Ποσότητα 
ολογράφως 

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ κ. 

1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 1 ΜΜ 160,00 159,40 159,40 
Εκατόν πενήντα εννέα 
και Σαράντα εκατοστά 

2 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες  ή ημιβραχώδες  Με  πλάτος 
πυθμένα έως 3,00  m, με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 

2 Μ3 70,40 58,03 58,03 
Πενήντα οκτώ και τρία 
εκατοστά 

3 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος βραχώδες  Με  πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, με την πλευρική  απόθεση των 
προϊοντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m 

3 Μ3 70,40 43,71 43,71 
Σαράντα τρία και 
Εβδομήντα ένα 
εκατοστά 

4 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες  ή  ημιβραχώδες  Με  πλάτος 
πυθμένα έως 3,00  m,  με  τη φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί  αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και τη μεταφορά  σε  
οποιαδήποτε  απόσταση.  Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 

4 Μ3 32,00 59,41 59,41 
Πενήντα εννέα και 
Σαράντα ένα εκατοστά 

5 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος βραχώδες  Με  πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, με την φόρτωση      των      προϊόντων     
εκσκαφής     επί αυτοκινήτου,  την  σταλία  του  
αυτοκινήτου  και την μεταφορά  σε  
οποιαδήποτε  απόσταση.  Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 

5 Μ3 32,00 62,79 62,79 
Εξήντα δύο και 
Εβδομήντα εννέα 
εκατοστά 

6 
Επιχώσεις    ορυγμάτων    υπογείων    δικτύων   
με προϊόντα    εκσκαφών,    με   ιδιαίτερες   
απαιτήσεις συμπύκνωσης 

6 Μ3 140,80 101,74 101,74 
Εκατόν ένα και 
Εβδομήντα τέσσερα 
εκατοστά 

7 Διάστρωση προϊοντων εκσκαφής 7 Μ3 140,80 122,20 122,20 
Εκατόν είκοσι δύο και 
Είκοσι εκατοστά 

8 

Αποκατάσταση   ασφαλτικών  οδοστρωμάτων  
στις θέσεις  ορυγμάτων υπογείων δικτύων, 
που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου 
πάχους 10 cm 

8 Μ2 64,00 116,95 116,95 
Εκατόν δέκα έξι και 
Ενενήντα πέντε 
εκατοστά 

9 

Επιχώσεις    ορυγμάτων    υπογείων    δικτύων   
με διαβαθμισμένο  θραυστό  αμμοχάλικο 
λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 
50 cm 

9 Μ3 12,80 56,19 56,19 
Πενήντα έξι και Δέκα 
εννέα εκατοστά 

10 
Στρώσεις  έδρασης  και  εγκιβωτισμός  
σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 

10 Μ3 29,49 22,34 22,34 
Είκοσι δύο και Τριάντα 
τέσσερα εκατοστά 

11 

Προσαύξηση  τιμών  εκσκαφών  ορυγμάτων 
υπογείων  δικτύων  για  την  αντιμετώπιση 
προσθέτων   δυσχερειών  από   διερχόμενα   
κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ 

11 ΜΜ 30,00 55,50 55,50 
Πενήντα πέντε και 
Πενήντα εκατοστά 

12 
Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών 
συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα 
ηλεκτροκίνητα. Ισχύος 3,0 έως 5,0 Kw 

12 h 50,00 0,00 0,00 Μηδέν 

13 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα 13 Μ2 512,00 253,00 253,00 Διακόσια πενήντα τρία 

14 
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου 
νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων. 

14 Μ2 5,00 0,00 0,00 Μηδέν 

15 
Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο 
σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων. 

15 Μ2 5,00 0,00 0,00 Μηδέν 

16 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 16 ΜΜ 4,00 10,00 10,00 Δέκα 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

17 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 17 Μ2 5,00 0,00 0,00 Μηδέν 

18 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη 18 ΜΜ 4,00 10,00 10,00 Δέκα 
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19 
Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα 

19 Μ3 1,00 0,64 0,64 
μηδέν και Εξήντα 
τέσσερα εκατοστά 

20 

Καθαιρέσεις  μεμονωμένων  στοιχείων  ή  
τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Συνήθους   ακριβείας,  με  χρήση  
αεροσυμπιεστών κλπ     συμβατικών    μέσων    
υδραυλική    σφύρα, εργαλεία    πεπιεσμένου   
αέρα,   ηλεκτροεργαλεία κλπ) 

20 Μ3 1,00 2,00 2,00 Δύο 

21 
Κατασκευή  ρείθρων,  τάφρων  κλπ. με 
σκυρόδεμα C12/15, άοπλο 

21 Μ3 1,00 0,64 0,64 
μηδέν και Εξήντα 
τέσσερα εκατοστά 

22 

Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου,  διάστρωση  
και συμπύκνωση  σκυροδέματος  με  χρήση  
αντλίας ή πυργογερανού   για  κατασκευές  
από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

22 Μ3 1,00 1,00 1,00 Ένα 

23 

Προσαύξηση   τιμής  σκυροδέματος  
οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει 
τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 

23 Μ3 1,00 1,00 1,00 Ένα 

3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ κ.τ.λ. 

24 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVCU 
συμπαγούς  τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης 
από σωλήνες PVCU, SDR 41, DN 200 mm 

24 ΜΜ 80,00 61,00 61,00 Εξήντα ένα 

25 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVCU 
συμπαγούς  τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης 
από σωλήνες PVCU, SDR 41, DN 125 mm 

25 ΜΜ 18,00 4,80 4,80 
Τέσσερα και Ογδόντα 
εκατοστά 

26 

Ειδικά  τεμάχια σωληνώσεων από PVCU 
Σαμάρι με μούφα,  συγκολλητό  σε  αγωγούς 
υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVCU 
της σειράς 41 Σαμάρι /μούφα ονομαστικών 
διαμέτρων 200/125 mm 

26 Τεμ. 3,00 2,00 2,00 Δύο 

27 
Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης DN 200-
300mm με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος 

27 μ 1,00 0,00 0,00 Μηδέν 

28 
Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών 
αποχέτευσης 

28 Μ 25,00 0,00 0,00 Μηδέν 

29 Φρεάτιο επίσκεψης σύνδεσης 29 Μ 3,00 1,00 1,00 Ένα 

30 

Προκατασκευασμένα  κυκλικά  φρεάτια  
επίσκεψης αγωγών  ακαθάρτων  από  
σκυρόδεμα  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  1917,  εντός  
κατοικημένων  περιοχών  Φρεάτιο εσωτ. 
διαμέτρου 1,20 m 

30 Τεμ. 2,00 2,00 2,00 Δύο 

31 
Επίστρωση εσωτερικού  φρεατίων με 
επισκευαστικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσεως 

31 Χγρ. 100,00 100,00 100,00 Εκατό 

1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. 

32 Ανακατασκευή μπετόδρομου Ν.Τ.1 Μ2 0 84,00 84,00 Ογδόντα τέσσερα 

 

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. 

 

ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Το έργο περαιώθηκε, εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσής του, με την έκδοση της υπ' αρ. πρωτ. 

οικ.25691/19-12-2018 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 έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης και η παρούσα παραλαβή θεωρείται 

οριστική .  

Λοιπές παρατηρήσεις: Οι υπ’ όψη εργασίες ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι 
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εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκεκριμένης μελέτης του έργου.   

Π Α Ρ Α Λ Α Μ Β Α Ν Ο Υ Μ Ε 

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, τις παρακάτω ποσότητες εργασιών, όπως εμφανίζονται 

και  στον παρακάτω πίνακα των εργασιών. 

 

Το παρόν συντάχθηκε εις πενταπλούν και υπογράφηκε ως κάτωθι. 

 

Χαϊδάρι,  15/02/2021 
 

     Οι Παραλαμβάνοντες        Για τον Ανάδοχο                  Ο Επιβλέπων Μηχανικός 

 1. Τέσκου Μαρία                 Σκορδάς Παναγιώτης 

Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών            Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών 

 2. Πεφάνη Άννα 

 Τ.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών 

 3. Μυτιληναίου Αναστασία 

  Τ.Ε. Χημικών Μηχανικών 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη το  από 17.02.2021 εισηγητικό  σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας,  

συνοδευόμενο με το από 15/02/2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» (αρ. Μελ. 6/2018) και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε  και ισχύει με  άρθρο 40 του  Ν. 4735/2020. 

Ακολούθησε  ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων   –  απαντήσεων. 

Ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ( τακτικά μέλη)  κ.κ.  Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη 

Μπέλα,  Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης & Δήμητρα Δούμουρα, ψήφισαν υπέρ του θέματος.  

Ο δημοτικός σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. Α. Θεοφίλης ψήφισε λευκό.  
 

Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (7) μελών, σε σύνολο (7) ψηφισάντων, (6) ψήφισαν υπέρ και (1) λευκό] η 

Οικονομική Επιτροπή,  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Ομόφωνα 
 

Εγκρίνει το από 15/02/2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών που 

εκτελέστηκαν από τον Ανάδοχο  ΄΄ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.-Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, για τον Δήμο 

Χαϊδαρίου και για το έργο:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», (αρ. Μελ. 6/2018)  όπως  

αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος και συνοδεύει την παρούσα απόφαση ως συνημμένο και αναπόσπαστο 

τμήμα αυτής. 

                                                                                             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  08-03-2021 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΚΨ6ΩΗ3-2ΩΣ


		2021-03-10T08:58:59+0200
	Athens




