INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.02.12 11:26:50
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΧΧΓΩ1Χ-21Η

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.3/11-02-2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης 042/2020
Περίληψη
Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή
φρεατίων ύδρευσης».
Στα Σπάτα σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων –
Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 3962/24-012020 γραπτή πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη,
σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.
Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι
υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα οκτώ (8) μέλη,
ήτοι:
Παρόντες
κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Καμία.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Μας διαβιβάσθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής Έργων το από 30/01/2020 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής
παραλαβής του έργου: «Κατασκευή φρεατίων ύδρευσης», το οποίο παρατίθεται κατωτέρω:

ΑΔΑ: 6ΧΧΓΩ1Χ-21Η
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Των εργασιών που έγιναν από την ανάδοχο εταιρεία "Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε."
Στα Σπάτα, σήμερα

30/01/2020 οι υπογράφοντες :

1.Αμπλιανίτη Παγώνα ως πρόεδρος της Επιτροπής
2.Αντωνίου Θωμάς ως μέλος
3.Μαλιαρού Μαρία ως μέλος

αποτελούντες την επιτροπή παραλαβής του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα βάσει
της υπ. αριθμ. 013/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής
προσωρινής-οριστικής παραλαβής καθώς και έχοντας υπόψη την από 11/09/2018 τελική
επιμέτρηση, πήγαμε στο έργο παρουσία και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας κου
Τσαούλη Παντελή και παραλάβαμε τις εκτελεσθείσες εργασίες οι οποίες αναγράφονται
παρακάτω :

Είδος εργασίας

Ποσότητα
Εγκεκριμένη

Τελική
ποσότητα

Ποσότητα ολογράφως

Α.Τ.

Ε.Μ.

1. Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.
(ΥΔΡ1.01)

1

ΜΗΝΕ

9,00

9,00 Εννέα

2. Αναλάμποντες
φανοί
κινδύνου (ΥΔΡ1.03)

2

ΜΗΝΕ

6,00

6,00 Έξι

3. 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 (ΥΔΡ3.11.02.01.Μ)

5

Μ3

28,64

28,64 Είκοσι οκτώ και 0,64

4. Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή
τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο
σκυρόδεμα. Με χρήση αεροσυμπιεστών
κ.λπ.
συμβατικών
μέσων
(εργαλεία
πεπιεσμένου
αέρα,
ηλεκτροεργαλεία,
υδραυλικές σφήνες κ.λπ.) (ΥΔΡ4.01.01)

6

Μ3

21,10

21,10 Είκοσι ένα και 0,10

5. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων
υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα
κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ3.12)

7

ΜΜ

71,00

71,00 Εβδομήντα ένα

8

Μ2

111,95

7. Σκυρόδεμα
C16/20
μικροκατασκευών
(φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κλπ)
(ΟΔΝΒ29.3.4Α0)

9

Μ3

19,45

8. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500Α
(ΟΔΝΒ30.1Α3)

10

Χγρ.

3.695,50

3.695,50 Τρεις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα
πέντε και 0,50

9. Καλύματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο
(ductile iron) (ΥΔΡ11.01.02)

11

Χγρ.

1.549,60

1.549,60 Χίλια πεντακόσια σαράντα εννέα και
0,60

12

ΜΜ

84,00

A/A

ΣΗΜΑΝΣΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ

επισήμανσης

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
6. Ξυλότυποι
ή σιδηρότυποι
επιφανειών (ΥΔΡ9.01)

επιπέδων

111,95 Εκατόν ένδεκα και 0,95
19,45 Δέκα εννέα και 0,45

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
10. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
(ΟΔΝΚΠΤΔ1Α)
Σελίδα 1.

84,00 Ογδόντα τέσσερα
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Α.Τ.

Ε.Μ.

11. Στρώσεις
έδρασης
και
εγκιβωτισμός
σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου
(ΥΔΡΚΠΤ5.07.ΜΑ)

13

Μ3

21,15

21,15 Είκοσι ένα και 0,15

12. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με
διαβαθμισμένο
θραυστό
αμμοχάλικο
λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης
έως 50 cm (ΥΔΡΚΠΤ5.05.01.ΜΑ)

14

Μ3

76,14

76,14 Εβδομήντα έξι και 0,14

13. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων
στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
(ΥΔΡΚΠΤ4.09)

15

Μ2

84,00

84,00 Ογδόντα τέσσερα

14. Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη
χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη
ημιβραχώδη (ΟΙΚΚΠΤ20.04.01.ΜΑ)

ΝΤ1

Μ3

58,15

58,15 Πενήντα οκτώ και 0,15

15. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών (ΟΙΚ
ΚΠΤ22.56Α)

NT2

Χγρ.

779,62

A/A

Είδος εργασίας

Ποσότητα
Εγκεκριμένη

Τελική
ποσότητα

Ποσότητα ολογράφως

Νέες Τιμές

779,62 Επτακόσια εβδομήντα εννέα και 0,62

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 32/2017 μελέτη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Σπάτων  Αρτέμιδος όπως τελικά εγκρίθηκε με την υπ.΄αριθμ.
136/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2 2.Με την υπ' αριθμ. 206/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι
δ διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου.
3.Το πρακτικό του διαγωνισμού, που έγινε την 18/10/2017, εγκρίθηκε με την 735/2017
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε
η "Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε." που πρόσφερε
μέση έκπτωση 12,00%(δώδεκα ) επί των τιμών του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης.
4.Μεταξύ του Δημάρχου Σπάτων  Αρτέμιδος και της αναδόχου υπογράφτηκε η με
αριθμό πρωτ. 5646/02032018 εργολαβική σύμβαση για το ποσό των 26.425,22 €
και
συγκεκριμένα
21.090,66 € για εργασίες και 5.114,56 € για Φ.Π.Α
5.Χρηματοδότηση έργου: Ίδιοι πόροι με Κ.Α. 257336.001
6.Με την υπ. αριθμ. 190/2018 εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ (τελικός  τακτοποιητικός) ποσού
26.425,22 € με ΦΠΑ και η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 02/07/2018.
Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 26.152,42 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ,
βάσει του 3ου εγκεκριμένου λογαριασμού.
7. Το έργο περατώθηκε την 02/07/2018 όπως προκύπτει από την από 09082018 βεβαίωση
περαίωσης.
8.Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το εφικτό έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών
που εκτελέσθηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση του έργου
που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Τ.Υ. του Δήμου Σπάτων  Αρτέμιδος την 11/09/2018
και αφού έλαβε υπ΄ όψη τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών
και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου του έργου, παραλαμβάνει σύμφωνα με τον
παραπάνω πίνακα το έργο ποσοτικός και έχοντας υπόψη τις ισχύουσες
διατάξεις των άρθρων 55,56,57 του Ν. 3669/08
(ΦΕΚ116/18.06.08) όπως ισχύουν σήμερα με το Ν. 4412/2016.
9.Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό από ποιοτικής απόψεως τις εργασίες του έργου,
διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές
και τις παραλαμβάνει ως καλώς εκτελεσθείσες.
10.Η επιτροπή προτείνει η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί ως ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ
επειδή πέρασε ο συμβατικός χρόνος συντήρησης των δεκαπέντε (15) μηνών από την
περαίωση του έργου.
Σελίδα 2.
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Λοιπές παρατηρήσεις της Επιτροπής και του αναδόχου:
Το παρόν συντάχθηκε σε

(6) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

1. Αμπλιανίτη Παγώνα

Τσαούλης Παντελής

2. Αντωνίου Θωμάς
3. Μαλιαρού Μαρία

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το ως άνω πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής Έργων και
ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή φρεατίων
ύδρευσης», σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό.
Ψήφισαν «λευκό» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μάρκου Ιωάννης, Ραφτοπούλου Άννα & Φράγκου Ελένη.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 042/2020.
Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4.Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
6. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

