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ΘΕΜΑ:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου:  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΟΥ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»,   αναδόχου εταιρείας «ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.»

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

Έχοντας υπόψη :

1. Το  Ν.3852/07.06.2010  (ΦΕΚ  87  Α΄/7-6-2010),  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.   

2. Το  Ν.3669/08  «Κύρωση  της  κωδικοποίησης  της  νομοθεσίας  κατασκευής  δημοσίων  έργων»,  όπως

τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την

εκτέλεση των Δημοσίων έργων.

3. Την υπ’ αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/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 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας

Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /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. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

5. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» και της με αριθμ.

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/7.11.2011  Απόφασης  του  Υπουργείου  Διοικητής  Μεταρρύθμισης  και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Την με αριθμό 1951/28-8-14 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη

του έργου, τα τεύχη δημοπράτησης, το σχέδιο διακήρυξης και το σχέδιο περίληψης της διακήρυξης.
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7. Την με αριθμό 2307/14-11-14 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής   με την

οποία συστήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου του θέματος.

8. Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη του έργου έγινε στις 18-11-2014 και μειοδότης αναδείχθηκε

η εταιρεία ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 52,60 %.

9. Την με αριθμό 2661/22-12-14 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής  με την

οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου.

10. Την με αριθμό 3238/25-2-11 Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής

με την οποία εντάχθηκε η πράξη «Κατασκευή του βορείου τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου

και της κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης νήσου Αίγινας»  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»,  με

κωδικό ΟΠΣ: 216457.

11. Την με αριθμό 3238/8-8-14 2η τροποποίηση της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 216457, για την ένταξη του

υποέργου  (3)  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΟΥ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ».

12. Το  εργολαβικό  συμφωνητικό  υπογράφηκε  στις  19-03-2015  για  ποσό  3.802.815,66€,  από  τα  οποία

2.381.771,41  €  για  εργασίες,  428.718,85€  για  Γ.Ε.  &  Ο.Ε.  (18%),  252.944,12€  για  απρόβλεπτες

δαπάνες, 18.395,25€ για απολογιστικά, 9.890,42€ για αναθεώρηση και 711.095,61€ για Φ.Π.Α. 23%.

13. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως την 19/03/2016.

14. Την με αριθμό 632/18-3-2016, απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας  Αττικής, με την

οποία εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου κατά 240 ημερολογιακές ημέρες, δηλ.

έως την 14/11/2016.

15. Την  με  αριθμό  2433/29-6-2016  Απόφαση  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  Ε.Π.  Περιφέρειας

Αττικής,  με  την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»,  με

κωδικό MIS 5001073.

16. Την με αριθμό 2441/21-10-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ: 7ΩΒ7Λ7-ΩΗ2), με

την οποία εγκρίθηκε η πρόσθετη δαπάνη των 20.238,17€, όπως περιλαμβάνεται στον 1ο Α.Π.Ε. του

έργου, λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ σε 24%.

17. Την με αριθμό 202233/3-11-2016 Απόφαση ΔΤΕΠΑ, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 3.823.053,84 ευρώ (με ΦΠΑ).

18. Την με αριθμό 2706/18-11-2016, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α., με την οποία εγκρίθηκε

η παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου κατά έξι μήνες, δηλ. έως την 14/05/2017.

19. Την με αριθμό 1177/12-5-2017, απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Π.Α., με την οποία εγκρίθηκε η

παράταση  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  κατά  78  ημερολογιακές  ημέρες,  δηλ.  έως  την

31.07.2017. 

20. Την με αριθμό 125189/17-07-2017 Απόφαση ΔΤΕΠΑ, με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 3.823.053,84 ευρώ (με ΦΠΑ).

21. Την με αριθμό 2990/08-11-2017, απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Π.Α., με την οποία εγκρίθηκε η

παράταση  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  κατά  45  ημερολογιακές  ημέρες,  δηλ.  έως  την

30.11.2017. 
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22. Την με αριθμό 3598/28-12-2017, απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Π.Α., με την οποία εγκρίθηκε η

παράταση  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  κατά  45  ημερολογιακές  ημέρες,  δηλ.  έως  την

15.01.2018. 

23. Την με αριθμό 193/01-02-2018, απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.,   με την οποία εγκρίθηκε

παράταση  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  κατά  45  ημερολογιακές  ημέρες,  δηλ.  έως  την

28.02.2018. 

24. Την με αριθμό 36991/05-03-2018 Απόφαση ΔΤΕΠΑ, με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. και το 3ο

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 3.823.893,55 ευρώ (με ΦΠΑ).

25. Την  με  αριθμό  41700/05-03-2018  απόφαση  της  Προϊσταμένης  Αρχής  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η

παράταση  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  κατά  15  ημερολογιακές  ημέρες,  δηλ.  έως  την

15.03.2018. 

26. Το  έργο  περαιώθηκε  εμπρόθεσμα  στις  15/03/2018,  σύμφωνα  με  την  από  24/03/2018  Βεβαίωση

περαίωσης της ΔΤΕΠΑ.

27.  Την με αριθμό 158181/05-09-2018 Απόφαση ΔΤΕΠΑ, με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε. του έργου,

συνολικού προϋπολογισμού 3.823.053,84 ευρώ (με ΦΠΑ).

28. Την με αριθμό 89413/05-09-2018 έγκριση της τελική επιμέτρηση του έργου του θέματος,  η οποία

υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας την 05-09-2018 (πρωτ. ΔΤΕΠΑ 89413/09-05-2018).

29. Την με αρ. πρωτ. 809732/09-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΜΠ97Λ7-ΧΔΚ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Α. με την οποία

συστάθηκε η Επιτροπή  Προσωρινής Παραλαβής του Έργου του θέματος.

30. Με  την  με  αρ.  πρωτ.  245307/07-04-2020  (ΑΔΑ:  6ΠΘΛ7Λ7-ΚΞ2)  Απόφαση  της  Δ.Τ.Ε.Π.Α.

συμπληρώθηκε η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου του θέματος  από τον κ.  Ιωάννη Δάγλα

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε.  

31. Παραδόθηκε ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)

32. Το από 11-06-2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου του θέματος.

33. Την  από  12.06.2020  (πρωτ.  ΔΤΕΠΑ 392207/12-06-2020),  αναφορά  της  Προέδρου  της  Επιτροπής

Προσωρινής Παραλαβής με την οποία διαβιβάστηκε στην Προϊσταμένη Αρχή το ως άνω πρωτόκολλο.

Και επειδή:

1. Για  το  έργο  ισχύουν  οι  διατάξεις  του  Ν.3669/2008  Ν.3669/08  «Κύρωση  της  κωδικοποίησης  της

νομοθεσίας  κατασκευής  δημοσίων  έργων»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  Ν.4070/2012  και  τον

Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.  

2. Το  έργο  περαιώθηκε  εμπρόθεσμα  την  15.03.2018  σύμφωνα  με  την  από  24/03/2018  Βεβαίωση

περαίωσης της ΔΤΕΠΑ.

3. Έχει εγκριθεί η Τελική Επιμέτρηση του έργου του θέματος με το με αριθμ. Πρωτ. 89413/05-09-2018

Δ.Τ.Ε.Π.Α. έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

4. Η  Επιτροπή  Παραλαβής  παραλαμβάνει  το  έργο  ποσοτικά,  αφού  έλεγξε  κατά  το  δυνατόν  τις

επιμετρήσεις με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις και κατέγραψε στο Πρωτόκολλο τις ποσότητες

της  Τελικής  Επιμέτρησης,  όπως  αναγράφονται  στα  πρωτόκολλα  αφανών  εργασιών  και  τα  λοιπά

επιμετρητικά στοιχεία  και  λαμβάνοντας  υπόψη το ΠΠΕ του  έργου,  τους  συγκεντρωτικούς  πίνακες
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επάρκειας  ελέγχων,  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  ελέγχων  και  μετά  από  μακροσκοπική

εξέταση των εργασιών που έχουν εκτελεστεί, διαπίστωσε την καλή κατάσταση του έργου από άποψη

ποιότητας.

5. Το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και τους κανόνες της τέχνης.

6.  Λόγω λήξης του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου των 15 μηνών από την 15-06-2019 και

μετά  απo την  14-10-2019 (πρωτ.  ΔΤΕΠΑ 627109/14-10-2019)  όχληση του αναδόχου  για  οριστική

παραλαβή του έργου και δεδομένου ότι  η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα,  η Επιτροπή

εισηγείται το έργο εκτός από προσωρινά να παραληφθεί και οριστικά.

7. Με το από 11.06.2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής η Επιτροπή και ο ανάδοχος δεν υπέβαλαν

ουδεμία  παρατήρηση ή αίτημα όσον  αφορά στην ποσοτική και  ποιοτική παραλαβή του  έργου  του

θέματος.

Κατόπιν αυτών: 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν 3669/08 το από 11-06-2020 Πρωτοκόλλου Προσωρινής
Παραλαβής του έργου:  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΝΗΣΟΥ  ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου  εταιρείας
«ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή Παραλαβής, τον ανάδοχο
και τους επιβλέποντες μηχανικούς και

2. Την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής Παραλαβής όπως λόγω της παρέλευσης δεκαπεντάμηνου από
την βεβαιωμένη περαίωση του έργου και δεδομένου ότι η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, το
έργο εκτός από προσωρινά να παραληφθεί και οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά.

Κοινοποίηση (με συνημμένο 1 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής):

Ανάδοχο εταιρεία

ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ
Λ. Μεσογείων 269, 
Τ.Κ. 15231, Χαλάνδρι
Τηλ. : 210 6710791-2
Fax: 210 6710799

 Ο Προϊστάμενος της ΔΤΕΠΑ

Αλέξανδρος Καλογερόπουλος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
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