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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
 Των υπό του  Αναδόχου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  εκτελεσθεισών εργασιών του εν επικεφαλίδι έργου: 
 
Οι υποφαινόμενοι: 
 
1. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πολιτικός    Μηχανικός Π.Ε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής. 
2. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής 
3. ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  Ηλεκτρονικός   Μηχανικός Τ.Ε. ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής. 
 
 

Μεταβαίνοντες  σήμερα την 01Η   του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ , του έτους 2022 δυνάμει της με αριθμό 
και 419/2022 (ΑΔΑ: 993ΕΩ9Θ-ΘΚΦ) Απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  Δελφών, 
προς παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΤΕΑΣ – ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ » του Δήμου Δελφών και έχοντας υπ’ όψιν την από 25-10-2019 τελική επιμέτρηση 
των  Επιβλεπόντων Μηχανικών Δημητρίου Αθανάσιου και Κουμπογιάννου Ιωάννη  θεωρημένη 
δεόντως υπό του Αν/τή Προϊστάμενου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Παναγιώτη Κακκανά, 
παραλαμβάνουμε ταύτας επί τη βάσει ταύτης ως αναγράφονται κατωτέρω συμφώνως των 
διατάξεων των αρ. 170 και 172 του Ν4412/2016 περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

    

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

 Διάνοιξη οπών φωλεών ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για ανοίγματα επιφάνειας άνω των 
2,00μ2 έως και 2,5 μ2 8,06 τεμ 

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή στην 
εξαγωγη ακαίρεων πλακών. 3,23 μ2 

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων 3,40 μ2 

Καθαίρεση & επανατοποθέτηση καλοριφέρ 1,00 τεμ 

Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες χωρίς φεγγίτη 3,15 μ2 

Γενικές εκσκαφές για την δημιουργία υπόγειων χώρων 68,05μ3 

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια επί μεταφορικών μέσων 121,05τον 

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας 2.178,90τον.χλμ 

Διπλοί θερμομονωτικοι ανακλαστικοι υαλοπίνακες πάχους 22mm 4,28 

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών από ευθυγραμμες ράβδους 163,47 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών 23,02 

Ταινίες (φιλέτα) από μάρμαρο πάχους 3cm 11,30 

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρό οπλισμένο σκυρόδεμα δρομικών τοίχων 5,80 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 4,03 

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα συρόμενα με ή σταθερό φεγγίτη 2,00    



Υαλοπίνακες απλοι επί ξύλινου σκελετού πάχους 4,00mm 19,26 

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15χ15 cm 1,04 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακιδια group 4 διαστ 20χ20 0,00 

Ερμάρια μεγάλου ύψους μή τυποποιημένα 3,68 

Συρταρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40μ2 6,00 

Κινητές σίτες αερισμού 60,50 

Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ακρυλικου χρωματος 438,84 

Ράφια από λευκή ξυλεια πάχους 25mm 0,00 

Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες πάχους 22mm 0,00 

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 22,14 

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος B500c 380,72 

Προμήθεια σκυροδέματος C16/20 30,02 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 0,62 

Επίστρωση παιδικής χαράς ή αυλειου χώρου με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 154,71 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ 431,17 

Θερμομόνωση κεκλιμένων ορόφων με πλάκες από αφρώδη πολυστερίνη πάχους 50mm 405,44 

Επιστρώσεις με ελαστομρείς μεμβράνες με πολυεστερικό πλέγμα και επικάλυψη ορυκτων 
ψηφίδων 431,17 

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονίαμα για την μόνωση δωμάτων 71,64 

Θύρες μεταλλικές πυράντοχες 60min 1,94 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

 Αποξήλωση υφιστάμενων υδραυλικών εγκαταστάσεων ειδών υγιεινής 4,00 

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 46χ58εκ 1,00 

Αναμικτήρας μπαταρίας θερμού ψυχρού ύδατος ορειχάλκινος Φ1/2 2,00 

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως φορητός6kg 8,00 

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα φορητός 6kg 2,00 

Αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής 12 kg 1,00 

Συστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής ξηράς κόνεως 1,00 

Εγκατάσταση απλού πυροσβεστικού υδροδοτικού δικτύου 4,00 

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων Πυρανίχνευσης του 
Βρεφονηπιακου Σταθμού Ιτεας σύμφωνα με τη μελέτη 1,00 

Τοπική κλιματιστική μονάδα 24.000btu Ενεργειακής κλάσης Α++ 2,00 

Πλυντηριο πιάτων διαστάσεων 60χ60χ84cm 1,00 

ΟΜΑΔΑ 3. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 0,00 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος C16/20 30,02 

ΔΑΠΕΔΟ EPDM 154,71 
 

    

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1. Συνοπτική περιγραφή του έργου - Κύρια χαρακτηριστικά αυτού 

Με την παρούσα εργολαβία, έγιναν οι απαραίτητες εργασίες στο υφιστάμενο Βρεφονηπιακό 
Σταθμό Ιτέας για την ίδρυση και λειτουργία νέου τμήματος. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν οι εξής 
εργασίες :  

Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας , διαμόρφωση εσωτερικών χώρων νέου βρεφικού 
τμήματος ( WC, αίθουσα απασχόλησης, χώρος αλλαγών , λουτρού – βρεφών κ.α). Στην αίθουσα  
απασχόλησης των  νηπίων κατασκευάστηκε νέα είσοδος σε αντικατάσταση του υφιστάμενου 
παραθύρου , κατασκευή ράμπα πρόσβασης , διαμόρφωση του υπάρχοντος WC , διάνοιξη σε εσωτερική  
τοιχοποιία οπή , κατασκευή ραφιών και ερμαρίων με συρτάρια , χρωματισμοί, θερμομόνωση δώματος , 
τοποθέτηση και κατασκευή ελαστικού προστατευτικού τάπητα στο προαύλιο χώρο , τοποθέτηση σίτας 
στα παράθυρα του κτιρίου , προμήθεια και τοποθέτησης κλιματιστικών μονάδων και πλυντηρίου    



πιάτων. 
2. Ύψος δαπάνης -  Πηγές προέλευσης 
55.956,02 € με ΦΠΑ, Σύμβαση  

55.956.02 € με ΦΠΑ, 1ος ΑΠΕ &Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε  αρ. αποφ. 229 /2019 (ΑΔΑ: Ω5ΥΔΩ9Θ-Τ3Σ ) Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Δελφών,  

55.956,02 με ΦΠΑ , 2ος ΑΠΕ αριθμ. αποφ. 40/2020 ( ΑΔΑ : ΩΓΙΔΩ9Θ-ΗΦΖ) Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Δελφών. 

 
Χρηματοδότηση: ΚΑ 15-7331.049 
 
3. Τρόπος εκτελέσεως - Δημοπράτηση - Έκπτωση 
Το με αριθ. 145/2019 απόφαση ( ΑΔΑ : 6ΒΝΛΩ9Θ-Ο77) της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : Έγκριση 
Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου 
του εν θέματι έργου. Ανάδειξη οριστικού αναδόχου , όπου κατακυρώνει τον διαγωνισμό στον 
εργολήπτη ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΔΗΜΟΥ  με ποσοστό έκπτωσης 22,20 %.  
 
 
4. Σύμβαση - Εγκατάσταση 
Σύμβαση υπ’ αρ. πρωτ. 13494/03-07-2019, ΑΔΑ: Ω313Ω9Θ-ΦΑΠ, ΑΔΑΜ: 19SYM005212962 2019-07-03 
 
5. Περαίωση εργασιών 
Εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την από 01-10-2019   Βεβαίωση Περαίωσης. 
 
6. Ποσοτική παραλαβή  
Η επιτροπή παραλαβής έλεγξε κατά το δυνατόν την υποβληθείσα υπόψη μας από 25-10-2019 τελική 
επιμέτρηση και βρήκε αυτή ανταποκρινόμενη στην πραγματικότητα γι’ αυτό και μετέφερε τις 
ποσότητες στο παρόν πρωτόκολλο παραλαμβάνοντας αυτές ποσοτικώς όπως περιγράφεται παραπάνω. 
 
7. Ποιοτική παραλαβή 
Η επιτροπή έλεγξε κατά το δυνατόν την ποιότητα των εκτελεσθεισών εργασιών, και βρήκε ότι αυτές 
εκτελέσθηκαν καλώς. 
 
8. Παρατηρήσεις Επιτροπής: 
 
 
 
 

    

Ο Ανάδοχος       Η Επιτροπή Ο Επιβλέποντες 
 

   

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ     1. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      

 

  
 

 

 2. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
 

   
 3. ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  

                                                                                                                                           ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     
    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


