
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Αθήνα  11/02/2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                Αρ. πρωτ. 120045 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ– 
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88  
Ταχ. Κώδικας: 11741  
Πληροφορίες:   Προϊσταμένη  
Τηλ.: 213-2065892 
FAX:                 213-2065003 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘEΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α’ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου :ΙΝΤΡΑΚΑΤ 

 
 

Έχοντας υπόψη : 
 

1. Το Ν.3852/07.06.2010(ΦΕΚ87Α’/07-06-2010),«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Το Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4070/2012 και το Ν. 4146/2013 και της 
λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων. 

3. Την με αριθμ.37419/13479(ΦΕΚ1661/τ.Β’/11-05-2018 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Τα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ215Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ.7/2013(ΦΕΚ26Α’/31-01-2013) «Όργανα που 
αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών 
και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, 
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α’ 42), 
αρμοδιότητας των Περιφερειών»,  καθώς και  της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. 
πρωτ.  13400/17-04-2013 της Γεν. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

5. Την με αρ. πρωτ.2574/20-12-2012 Απόφαση  του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, με την 
οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013», με 
κωδικό MIS 395835 και μέχρι τη λήξη του προγράμματος (31-12-2015) 
χρηματοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής με 
κωδ. 2012ΕΠ08580069. 

6. Την με αρ πρωτ.2317/27-06-2016 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
έγινε η ένταξη της Β΄ φάσης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-
2020», με κωδικό MIS 5001150, και χρηματοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής, με κωδ.2016ΕΠ08510015. 
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7. Την με άριθμ. 212/27-6-2012 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Σαρωνικού με την οποία εγκρίθηκε 
η μελέτη του έργου. 

8. Την με αριθμ. 293/22-2-2013 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής  με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη και η Αποστολή Περίληψης της 
Διακήρυξης του έργου του θέματος. 

9. Την με αριθμ. 769/19-4-2013 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής  με την οποία συγκροτήθηκε  η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου. 

10. Την με αριθμ. 1191/14-06-2013 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την κατασκευή 
του έργου και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ» 
με μέση τεκμαρτή έκπτωση 35,53%. 

11. Την από 13/11/2013 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 
11.195.916,91 ευρώ, μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής και  της  εργοληπτικής  
επιχείρησης ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗΑ.Τ.Ε. 

12. Την με αρ. 55223/17-3-15 Απόφαση ΔΤΕΠΑ με την οποία έγινε αποδοχή της εταιρείας 
ΙΝΤΡΑΚΑΤ,καθολικήςδιαδόχουτηςεταιρείαςΠΡΙΣΜΑΔΟΜΗΑΤΕ,ωςαναδόχουτουέργο
υ. 

13. Τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου που ήταν δέκα οκτώ (18) μήνες, 
δηλαδή έως την12/05/2015. 

14. Την με αριθμ.820/27-3-2018Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: ΨΞΓΩ7Λ7-ΙΓΜ), με την οποία εγκρίθηκε η 8η κατά σειρά παράταση 
της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31/07/2018. 

15. Την με αριθμ. 72701/23-04-2015 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της  
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΩΗ7Λ7-ΦΨΠ) με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ 
και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συνολικής δαπάνης 11.195.916,91€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. από τα οποία  7.260.302,39€ για εργασίες, 1.306.854,43€ για ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ 
18%, 420.063,39€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 7.119,22€ για αναθεώρηση, 
107.986,91€ για απολογιστικά ασφάλτου, και 2.093.545,44€ για Φ.Π.Α. ήτοι χωρίς 
μεταβολή δαπανών, σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη δαπάνη του έργου. 

16. Την με αριθμ.  144043/27-07-2016 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της  
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 7ΧΟ97Λ7-5ΝΟ) με την οποία εγκρίθηκε εγκρίθηκε ο 
2ος ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ συνολικής δαπάνης 11.195.916,91€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. από τα οποία  7.567.770,73€ για εργασίες, 
1.362.198,73€ για ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ 18%, 57.250,75€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 
7.119,22€ για αναθεώρηση, 95.083,37€ για απολογιστικά ασφάλτου, και 
2.106.448,98€ για Φ.Π.Α. ήτοι χωρίς μεταβολή δαπανών, σε ισοζύγιο σε σχέση με 
το ποσό της σύμβασης και το ποσό του 1ου ΑΠΕ. 

17. Την με αριθμ.  20388/22-01-2019 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της  
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΩΓΝ67Λ7-ΗΗΙ) με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ 
συνολικής δαπάνης 10.437.000,83€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. από τα 
οποία  7.178.963,85€ για εργασίες, 1.292.213,49€ για ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ 18%, 0,00€ για 
απρόβλεπτες δαπάνες, 0,00€ για αναθεώρηση, 6.261,50€ για απολογιστικά 
ασφάλτου, και 1.959.561,99€ για Φ.Π.Α. ήτοι παρουσίαζε μείωση σε σχέση με την 
εγκεκριμένη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ και την αρχική σύμβαση κατά 758.916,08€ ή 
ποσοστό 6,78%. 

18. Την με αρ. πρωτ. 173799/20-09-2018 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών , από 
την οποία προκύπτει ότι το  έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 31-07-2018. 

19. Την Τελική Επιμέτρηση του έργου, εγκεκριμένη στις 22-01-2019 από την 
Προϊσταμένη ΤΥΕΛΕ / ΔΤΕΠΑ (αρ. πρωτ. διαβ.230416/22-1-19/ΔΤΕΠΑ). 

20. Την με αριθμό  47541/20-02-2019 απόφαση, της Περιφέρειας Αττικής/Γενική 
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών/Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων/ Τμήμα Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων σύστασης της 
επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής. 

21. Την υποβολή από τον Ανάδοχο, του σχεδίου ασφαλείας και υγείας (Σ.Α.Υ.) του 
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έργου καθώς και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (Φ.Α.Υ.) 
22. Την υποβολή από τον ανάδοχο του μητρώου του έργου. 
23. Τα συμβατικά τεύχη και υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου του έργου. 
24. Το από 17.12.2019 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου του θέματος. 
25. Την από 18.12.2019 Αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής Προσωρινής 

Παραλαβής με την οποία υπέβαλλε στην Προϊσταμένη Αρχή το ως άνω 
πρωτόκολλο για έγκριση αυτού.  

 
 

 
 
Και επειδή: 

1. Η Επιτροπή   αφού έλεγξε κατά το δυνατό τις ποσότητες των εκτελεσθεισών 
εργασιών, βρήκε τις ποσότητες όπως αναφέρονται  στην τελική επιμέτρηση, τις παρέλαβε 
ποσοτικά και επισυνάπτονται στο παρόν πρωτόκολλο. 

2. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το ΠΠΕ του έργου, τους συγκεντρωτικούς  πίνακες 
επάρκειας ελέγχων, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων, και μετά από 
μακροσκοπική εξέταση των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, διαπίστωσε την καλή 
κατάσταση του έργου από άποψη ποιότητας. 

3. Η Επιτροπή Παραλαβής διαπίστωσε ότι το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τη 
σύμβαση και τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και εντός των εγκεκριμένων 
χρονικών προθεσμιών. 

4. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την καλή εκτέλεση του έργου και προτείνει, λόγω της 
παρέλευσης δεκαπενταμήνου από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου και δεδομένου ότι 
η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, το έργο εκτός από προσωρινά να 
παραλειφθεί και οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά. 

 

Αποφασίζουμε  

 

1. Εγκρίνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3669/08 το από 17-12-2019 Πρωτόκολλο  
Προσωρινής Παραλαβής  του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου 
εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή 
Παραλαβής, τον ανάδοχο και τους επιβλέποντες μηχανικούς, και  

2. Εγκρίνουμε, την πρόταση της επιτροπής παραλαβής όπως λόγω της παρέλευσης 
δεκαπενταμήνου από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου και δεδομένου ότι η τελική 
επιμέτρηση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, το έργο εκτός από προσωρινά να παραλειφθεί και 
οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά. 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

         ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

                                                                  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός 
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