
 
 

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:  313/2020 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 30/3-11-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ 5ο        

«Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Αποκαταστάσεις ζημιών από τις φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις και 
ανεμοστρόβιλοι) στο Δήμο Πηνειού -2016)» 
 

Στη Γαστούνη σήμερα  3 Νοεμβρίου    ημέρα Τρίτη     συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πηνειού    «δια περιφοράς» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ 5 

και 167 παρ1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρο 184 (παρ. 1 και 2) του Ν. 

4635/2019 με ώρα έναρξης της συνεδρίασης 09:00 π.μ. και λήξης 10:30 π.μ  ύστερα από την 30/30-10-2020 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10.   

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν  τα (7) μέλη παρόντα  : 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαρίνος Ανδρέας,  Πρόεδρος  

2. Παναγούλιας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος  

3. Κολοκατίνης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

4. Βρυώνη Χριστίνα   

5.  Άγγελος Μπράτης    

6. Γεωργόπουλος Διονύσιος  

7. Παναγιώτης Χριστακόπουλος    (1ος 

αναπληρωματικός της παράταξης «Νέα Δύναμη 

Προοπτικής» στη θέση του Παναγιώτη 

Θανόπουλου)  

 

      

 

 

  

 

 

      

 

                 

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Πηνειού κ. Παναγιώτη Σπηλιόπουλο.             

……………………………………………………………………………… 



 
 

      Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το  5ο  θέμα   ημερήσιας  διάταξης ημερήσιας    έδωσε  το λόγο 

στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Παναγούλια ο οποίος  έθεσε 

υπόψη  της  Επιτροπής ο οποίος  έθεσε υπόψη της επιτροπής  το αριθμ. πρωτ. 11691/27-10-2020  

έγγραφο της Προϊσταμένης  Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας   ο οποίος έθεσε 

υπόψιν του Συμβουλίου     που αναφέρει   τα εξής : 

          
ΘΕΜΑ
 : 

Εκκαθαριση εργολαβιας- Διαβίβαση πρωτοκόλλου προσωρινης και 

οριστικης παραλαβής του εργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ 

ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις και 

ανεμοστρόβιλοι) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ - 2016 », με αρ. μελ. 52/16,  

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16,  όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα το άρθρο 160. 
2. Την αριθμ. 7185/9-8-18 Σύμβαση (18SYMV003555001 2018-08-09) Σύμβαση Κατασκευής 
Έργου του θεματος. 
3. Το υπ’ αρ. πρωτ. έγγραφο 7222/09-08-18 περί ορισμού επιβλέπουσας του έργου του θέματος 
Πολυξένης Φουντά. 
4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 7223/9-8-18 έγγραφο περί ορισμού τριμελούς επιτροπής παραλαβής 
Αφανών Εργασιών του έργου του θέματος. 
5. Την αριθμ. 12162/11-12-19 (ΑΔΑ: 6Ρ68ΩΞΑ-ΡΚΖ) Απόφαση Έγκρισης της 1ης Αναλυτικής 
Επιμέτρησης. 
6. Την υπ' αριθμ. 164/2019 (ΑΔΑ:6ΗΔ3ΩΞΑ-2Φ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. 
Πηνειού περι οριστικής έκπτωσης αναδόχου. 
7. Το αριθμ. 11570/29-10-19 έγγραφο μας με το οποίο κλήθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος να 
υποβάλει την αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών και την αριθμ. 293Α/7-11-19 έκθεση επίδοσης 
του κ. Κονδύλη Γ. Απόστολου Δικαστικού Επιμελητή. 
8. Το αριθμ. 13348/11-12-19 έγγραφο μας με το οποίο κλήθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος να 
παραστεί την 19/12/19 στην σύνταξη των αναλυτικών επιμετρήσεων από την υπηρεσία και την 
αριθμ. 318/A/16-12-19 έκθεση επίδοσης του κ. Κονδύλη Γ. Απόστολου, Δικαστικού Επιμελητή. 
9. To γεγονός ότι αν και εκλήθη ο έκπτωτος ανάδοχος να παραστεί στην σύνταξη των 
αναλυτικών επιμετρήσεων δεν παρέστη.  
10. Τα από  20/12/19 υπογεγραμμένα δεύτερη (2η) αναλυτική επιμέτρηση και δεύτερο (2ο) 
ΠΠΑΕ του έργου του θέματος .  
11. Την αριθμ. 14040/27-12-20 (ΑΔΑ: 6ΘΩΤΩΞΑ-62Θ) Απόφαση Έγκρισης της 2ης 
Αναλυτικής Επιμέτρησης. 
12. Το υπ΄ αριθμ. 6581/8-7-20 έγγραφο μας για υποβολή τελικής επιμέτρησης στον έκπτωτο 
ανάδοχο. 
13. Την αριθμ. 7025/16-7-20 αίτηση που υπέβαλε υπογραμμένη την τελική επιμέτρηση ο 
έκπτωτος ανάδοχος η οποία ανακεφαλαιώνει την 1η και 2η εγκεκριμένη αναλυτική επιμέτρηση. 
14. Την υπ΄αριθμ. 7679/30-7-20 (ΑΔΑ:Ω0ΕΠΩΞΑ-ΧΗΥ) Απόφαση έγκρισης της τελικής 
επιμέτρησης της εκπτωτης εργολαβίας.  
15. Τον απο 30-7-20 θεωρημενο 2ο αρνητικό λογαριασμό (εκκαθαριστικό) που απεστάλει με το 
αριθμ. 7687/30-7-20 έγγραφο μας και με την αριθμ. 467Α/4-8-20 εκθεση επίδοσης του δικαστικου 
επιμελητη κ. Κονδύλη στον εκπτωτο ανάδοχο. 



 
 

16. Το αριθμ. 8530/18-8-20 εγγραφο μας προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / Γεν. Δ/νση 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περ/ντος & Υποδομών/ Δ/νση  Αναπτ/κού Προγραμματισμού/ 
Τμήμα Β με το οποίο διαβιβάσαμε τον ανωτερω λογαριασμό στον φορέα χρηματοδότησης. 
17. Την αριθμ 140/20 (ΑΔΑ 6ΘΥΨΩΞΑ-ΑΗΠ) Απόφαση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής 
της εργολαβίας. 
18. Το αριθμ. 10410/18-9-20 εγγραφο μας με το οποίο αποστείλαμε, υπαγραμμενο από την 
επιτροπή παραλαβής και την επιβλέπουσα, το πρωτοκολλο παραλαβής στον εκπτωτο ανάδοχο για να 
το υπογράψει και την αριθμ. 562Α/6-10-20 εκθεση επίδοσης του δικαστικου επιμελητη κ. Κονδύλη 
στον εκπτωτο ανάδοχο. 
19. Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος Υπεγραψε το πρωτόκολλο και το επέστρεψε στην Δ/σα 
Υπηρεσία. 
20. Το γεγονός ότι κατέπεσε υπέρ του Δήμου Πηνειού η εγγυητική καλής εκτέλεσης έργου (e-
23145/01-08-18) στο συνολο της (αριθμ. 9592/29-9-20 εγγραφο του ΤΜΕΔΕ). 
21. Το γεγονός ότι οι ποσότητες που περιλαμβάνονται στο παρόν πρωτόκολλο δεν παρουσιάζουν 
διαφορές με τις ποσότητες του 2ου αρνητικού εκκαθαριστικού λογαριασμου της εργολαβίας, ως εκ 
τούτου ο εν λογω λογαριασμός ισχύει ως "τελικος" κατ' εφαρμογή της παρ. 12 του αρθρου 160 του Ν. 
4412/16. 
  
Σας διαβιβάζουμε το πρωτοκολλο παραλαβής του έργου "«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ) ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ – 2016» του εκπτωτου ανάδοχου Ζησιμου Γκουλιούμη, που σύμφωνα με το αρ. 160 

του Ν. 4412/16 και ειδικότερα την παρ. 12 αποτελει το πρωτόκολλο για την διενέργεια ταυτόχρονα της 

προσωρινής και της οριστικής παραλαβής, και εισηγούμαστε την έγκριση του προκειμένου να 

ολοκληρωθει η εκκαθάριση της εργολαβίας. 

 
ΕΡΓΟ:   " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
(ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ 
- 2016 "  
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  52/16 
 

ΕΚΠΤΩΤΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

 
 
Των υπό του Γκουλιούμη Ζησιμου εκτελεσθέντων εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ - 2016 ». 
 
Οι υπογράφοντες, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 140/20 (ΑΔΑ: 6ΘΥΨΩΞΑ-ΑΗΠ) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής για την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ- ΟΡΙΣΤΙΚΗ παραλαβή 

των εργασιών που εκτελέσθηκαν στο έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 



 
 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΠΗΝΕΙΟΥ - 2016 » και στο πλαίσιο εκκαθάρισης της εργολαβίας,  

1) Παντής Κωνσταντίνος,  Πολιτικός Μηχανικός του Δ. Ανδραβίδας Κυλλήνης                                                     
2) Χατζόπουλος Φωτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  
3) Περικλής Χριστοδουλόπουλος,  Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
  
Αφού μεταβήκαμε σήμερα 25 του μηνός Σεμπτεβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι  (2020) έτους και 

ημέρα Παρασκευή, στο έργο.  

και έχοντας υπ’όψη: 

 

1. Τις διατάξεις του   του Ν. 4412/16, όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 160, 170 και 172 

2. Την  με αριθ. πρωτ. 7185/9-8-18 Σύμβαση (18SYMV003555001 2018-08-09) για την 

κατασκευή του έργου  του θέματος για ποσό 177.557,94 € χωρίς το ΦΠΑ.  

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. έγγραφο 7222/09-08-18 περί ορισμού επιβλέπουσας του έργου του θέματος 

Πολυξένης Φουντά. 

4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 7223/9-8-18 έγγραφο περί ορισμού τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

Αφανών Εργασιών του έργου του θέματος. 

5. Την αριθμ. 12162/11-12-19 (ΑΔΑ: 6Ρ68ΩΞΑ-ΡΚΖ) Απόφαση Έγκρισης της 1ης Αναλυτικής 

Επιμέτρησης. 

6. Το με αριθμ. 9148/1-10-18 εγγραφο μας "Ειδική πρόσκληση αρθρου 160 του Ν. 4412/16". 

7. Την με αριθμό 2196/5-3-19 (ΑΔΑ: ΨΚ4ΟΩΞΑ-ΤΞ9) Απόφαση Έκπτωσης και την με αριθμό 

136Α/13-3-19 εκθεση επίδοσης της στον ανάδοχο. 

8. Την υπ' αριθ. 2767/21-3-19, εμπρόθεσμη, Ενσταση του αναδόχου κατά της αποφασης 

έκπτωσης του. 

9. Το με αριθμό 04/23-4-2019 (θέμα 1ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 

της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στο οποίο ομόφωνα απορρίπτεται η ένσταση του 

αναδόχου. 

10. Την υπ' αριθμ. 164/2019 (ΑΔΑ:6ΗΔ3ΩΞΑ-2Φ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. 

Πηνειού περι οριστικής εκπτωσης αναδόχου, την αριθμ. 127856/25-6-19 (ΑΔΑ: 6Λ9ΧΟΡ1Φ-

16Δ) Απόφαση ελέγχου νομιμότητας και την αριθμ. 221Α/12-7-19 έκθεση του δικαστικου 

επιμελητη κ. Απόστολου Κονδύλη με την οποία επιδόθηκε στον ανάδοχο η εν λόγω απόφαση. 

11. Την αριθμ. 8049/8-8-19 (ΑΔΑ: Ω766ΩΞΑ-ΘΥ6) Απόφαση  κατάπτωσης εγγυητικής καλής 

εκτέλεσης  και την αριθμ. 236Α/2-9/19 εκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητη κ. 

Κονδύλη Α. Απόστολου. 



 
 

12. Την αριθμ. 11862/4-11-19 (ΑΔΑ: ΩΧ7ΝΩΞΑ-ΘΑΦ) ) Απόφαση επιβολής ποινικών ρητρών 

και την αριθμ. 244Α/7-11-19 εκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητη κ. Κονδύλη Α. 

Απόστολου. 

13. Το αριθμ. 11570/29-10-19 εγγραφο μας με το οποίο κληθηκε να εκπτωτος ανάδοχος να 

υποβάλει  αναλυτικη επιμέτρηση και την αριθμ. 293Α/7-11-19 εκθεση επίδοσης του 

δικαστικού επιμελητη κ. Κονδύλη Α. Απόστολου. 

14. Την αριθμ. 11862/4-11-19 (ΑΔΑ: ΩΧ7ΝΩΞΑ-ΘΑΦ) ) Απόφαση επιβολής ποινικών ρητρών 

και την αριθμ. 294Α/7-11-19 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητη κ. Κονδύλη Α. 

Απόστολου. 

15. Το αριθμ. 13348/11-12-19 εγγραφο μας με το οποίο κληθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος να 

παραστεί στην συνταξη από την υπηρεσία των αναλυτικών επιμετρήσεων και την αριθμ. 

294Α/7-11-19 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητη κ. Κονδύλη Α. Απόστολου. 

16. Την από 24/12/19 2η αναλυτική επιμέτρηση και το από 24/12/19 2ο Πρωτόκολλο Παραλαβής 

Αφανών Εργασιών του έργου. 

17. Την αριθμ. 14040/27-12-19 (ΑΔΑ: 6ΘΩΤΩΞΑ-62Θ) Απόφαση έγκριση δεύτερης (2ης) 

αναλυτικής επιμέτρησης και του δεύτερου (2ου) ΠΠΑΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις και 

ανεμοστρόβιλοι) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ - 2016 », και αριθμό μελέτης του  52/16, του 

έκπτωτου Αναδόχου  Γκουλιούμη Ζήσιμου του Αθανασίου" και την αριθμ.336Α/9-1-2020 

έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητη κ. Κονδύλη Α. Απόστολου. 

18. Την αριθμ. 691/24-1-2020, εμπρόθεσμη, ένσταση του Εκπτωτου Αναδόχου κατά της αριθμ. 

14040/272019 Απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

19. Το υπ΄ αριθμ. 6581/8-7-20 έγγραφο μας για υποβολή τελικής επιμέτρησης στον έκπτωτο 

ανάδοχο. 

20. Την αριθμ. 7025/16-7-20 αίτηση για υποβολή υπογραμμένης της τελικής επιμέτρησης από 

τον έκπτωτο ανάδοχο η οποία ανακεφαλαιώνει την 1η και 2η εγκεκριμένη αναλυτική 

επιμέτρηση. 

21. Την αριθμ. 7679/30-7-20 (ΑΔΑ:Ω0ΕΠΩΞΑ-ΧΗΥ) Απόφαση έγκρισης της Τελικής 

Επιμέτρησης του έργου. 

22. Τον από 30/7/20 θεωρημένο 2ο λογαριασμό (εκκαθαριστικο) του εργου δαπάνης ποσού             

-26.447,15€. 

23. Τον φάκελο της εργολαβίας. 

 



 
 

 
και αφού ελέγξαμε κατά το μέτρο του δυνατού ποσοτικά και ποιοτικά τις εργασίες   τις 

παραλαμβάνουμε, όπως αναγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις του Ν. 4412/16 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔ. 
ΤΙΜΟ

ΜΟ
Ν. 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ 

1 Εκσκαφές Τεχνικών Β-1 Μ3 
91,26 

ενενήντα ένα 
και είκοσι 

1η ΑΝΑΛΥΤ. 

2 
Ημερήσιος καθαρισμός τάφρου 
τραπεζοειδούς διατομής μεγαλυτερης των 
2,50μ2 και έως 10,00 μ2 

----- Ημερ. 12,00 δώδεκα 1η ΑΝΑΛΥΤ. 

3 
Ισοπέδωση και διαμόρφωση αγροτικών με 
GRADER 
 

--- 
Ημερο

- 
μίσθιο 

7,00 επτά 2η ΑΝΑΛΥΤ. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

προϋπ/σμός με ΦΠΑ: 557.000,00 € 
 

εγκεκρ .πίστωση: 557.000,00 € ΣΑΕΠ 8041-ΠΔΕ 

ημ/νία υποβ. προσφορας: 12/4/18( ΣΑ:71643) έγκρ.απόφαση:  108 / 18(ΑΔΑ: Ω5ΞΜΩΞΑ-Τ93) 

συμβατικό ποσό με ΦΠΑ: 220.171,85 € έκπτωση %: 60,05% 

ημ/νία σύμβασης: 7185 / 9-8-18 (18SYMV003555001 2018-8-9) 

επιβλέπων: Πολυξένη Φουντά ημ/νία ορισμού: 7222/ 9-8-18 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ημ/νία έγκρ.απόφαση 

έναρξη: 09/08/18   

λήξη: 09/12/18   

1η παράταση: 09/02/19 347/18 (ΑΔΑ: ΩΧΚΥΩΞΑ-Χ3Φ) 

2η παράταση: 09/04/19  33/19 (ΩΤ93ΩΞΑ-936) 

περαίωση: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 164/19(6ΗΔ3ΩΞΑ-2Φ3)  

τελική επιμέτρηση: ΑΠΟΦ ΤΕΛ ΕΠΙΜ 7679/30-7-20 (Ω0ΕΠΩΞΑ-ΧΗΥ) 

ΑΝΑΚΕΦ.ΠΙΝΑΚΕΣ ποσό με ΦΠΑ € θεώρηση έγκρ.απόφαση 

1ος 220.171,85 20/11/2018  348/18 (69Ρ5ΩΞΑ-67Β) 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ποσό με ΦΠΑ € θεώρηση 

1ος 19.846,26 11/12/18 

2ος -26.447,15 30/07/20 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4.052,59 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ -10.653,48 ΑΠΟΦ. 11862/4-11-19 (ΑΔΑ: ΩΧ7ΝΩΞΑ-ΘΑΦ) 
 

 



 
 

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η επιτροπή παραλαβής κατά τον επί τόπου έλεγχο που έκανε διαπίστωσε ότι οι εργασίες έγιναν σύμφωνα με τη τεχνική του 

μελέτη και με την επισήμανση ότι η παρουσα παραλαβή διενεργείται στο πλαισιο εκκαθάρισης της εργολαβίας.  Τούτο έγινε 

κατά το μέτρο του δυνατού, δεδομένου ότι ορισμένα εκ των στοιχείων του έργου δεν είναι πλέον ορατά.  

 

ΙΙΙ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η επιτροπή παραλαβής έλεγξε κατά το μέτρο του δυνατού την  τελική επιμέτρηση, που υποβλήθηκε υπογραμμένη από τον 

εκπτωτο ανάδοχο με την αριθμ. 7025/16-7-20 αίτηση, του πιο πάνω έργου, παραλαμβάνει τις εργασίες ποσοτικά όπως 

αναφέρονται στο παρόν Πρωτόκολλο με την επισήμανση ότι η παρουσα παραλαβή διενεργείται στο πλαισιο της εκκαθάριση 

εργολαβίας 

 

ΙV. ΠΟΙΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ’ όψη τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, τις τεχνικές περιγραφές της μελέτης και 

έλεγξε κατά δυνατόν ότι οι εκτελεσμένες εργασίες έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.  Κατόπιν 

αυτού παραλαμβάνει ποιοτικά τις πιο πανω εργασίες με την επισήμανση ότι η παρουσα παραλαβή διενεργείται στο πλαισιο 

εκκαθάρισης της εργολαβίας. 

 

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε όμοια αντίτυπα.  

Γαστούνη  25. 09 . 2020 
 
 
     Ο ΕΚΠΤΩΤΟΣ 
       ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                   Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ                   
                                                                    
 
 
                                                            ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΟΥΝΤΑ                            
                                                               ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 
                                                                                                                        
 

 

 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις 

διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016  , το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11691/27-10-2020  έγγραφο της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας,  το πρωτόκολλο παραλαβής    και 

μετά από διαλογική συζήτηση 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

   

    Εγκρίνει   το Πρωτόκολλο Προσωρινης και  Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις 

ζημιών από τις φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις και ανεμοστρόβιλοι) στο Δήμο 

Πηνειού -2016)», με αριθ. Μελ. 52/2016 του έκπτωτου  αναδόχου Γκουλιούμη Ζήσιμου του 

Αθανασίου,  σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΌΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ Τ.Ε. 



 
 

 

 
 

 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   313/2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ. ΜΑΡΙΝΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


