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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ  ΔΝΩΗ 
                                     .    

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ή ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ή ΓΗΜΟ 

κλπ   …….   

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ  ……. 

Γ/ΝΗ  …… 

ΣΜΗΜΑ  ….. 

 

 

  

 

  
 

 

       ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ  ΠΡΟΩΡΙΝΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

(ημ: ηο υπόδειγμα αυηό αθορά έργο κηιριακό –ζχολείο και 

ζυγχρημαηοδοηούμενο-ΕΠΑ) 

 
  Τυν εκηελεζθένηυν επγαζιών  από ηην ανάδοσο   …………….. για ηην 

καηαζκεςή ηος έπγος: 

      « ………………………………………………………………….»,  
Ππ/ζμού …………….. € (με ΦΠΑ),    σπήζη: 200..           

Υπημαηοδόηηζη από πιζηώζειρ ηος Π.Γ.Δ (κυδ. ……………) με ζςγσπημαηοδόηηζη 

από Δ.Τ.Π.Α λόγυ ένηαξηρ ηηρ ππάξηρ ζηο Δ.Π «……………….2007-2013» 

(αξ.πποηεπ…, κωδικόρ ππάξηρ ……..). 

 

Οι ςπογπάθονηερ: 

1. ……………………………. ,(ειδικόηηηα πσ ΠΟΛ ΜΗΦ),  υρ Ππόεδπορ, 

2. ……………………………., (ειδικόηηηα πσ ΠΟΛ ΜΗΦ )  υρ μέλορ  

3. …………………………….. (ειδικόηηηα πσ ΠΟΛ ΜΗΦ) υρ μέλορ , 

 

υρ Δπιηποπή Παπαλαβήρ πος ζςγκποηήθηκε  με ηην με απ……………… Απόθαζη ηηρ 

……….(Ππ/νη Απσή) 

 

      πήγαμε, ζήμεπα …………………….   επί ηόπος ζηο έπγο για ηην παπαλαβή ηυν 

εκηελεζθένηυν επγαζιών ηος πποαναθεπόμενος έπγος και αθού λάβαμε ςπ΄ ότιν ηα 

παπακάηυ :  

1. ηην με απ. …………….. απόθαζη ηηρ .....(Ππ/νη Απσή) με ηην οποία έγινε η 

έγκπιζη ηηρ ηεσνικήρ μελέηηρ ηος έπγος (ςποέπγο ..) ζύμθυνα με ηην οποία 

εκηελέζηηκε ηο έπγο 

2. ηην παποςζία ηος εκπποζώπος ηος αναδόσος κ…………….,  π.σ Πολ/κού 

Μησ/κού, απμοδίυρ κληθένηορ,   

3. ηην από ……………. Τελική επιμέηπηζη ηος έπγος πος ζςνηάσθηκε με βάζη ηιρ 

αναλςηικέρ επιμεηπήζειρ και ηα ΠΠΑΔ από ηοςρ επιβλέπονηερ ηος έπγος 

……………………… Πολ/κό Μησ/κό και  ………………. Μησ/γο Μησ/κό, και 

ςπογπάθηηκε συπίρ επιθύλαξη από ηον  εκππόζυπο ηος αναδόσος ηος έπγος 

……………(όνομα αναδόσος),   κ.………………………(όνομα εκπποζώπος) 

και  θευπήθηκε απμόδια από ηον Πποιζηάμενο ηηρ …………………(Γ/νοςζα 

ςπηπεζία) ,κ………………….(όνομα  και ειδικόηηηα Ππ/νος). 
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Π Α Ρ Α Λ Α Μ Β Α Ν Ο Τ Μ Δ 
 

Σύμθυνα με ηην ιζσύοςζα νομοθεζία, ηιρ επγαζίερ πος αναγπάθονηαι  ζηον παπακάηυ 

πίνακα: 

(ΑΚΟΛΟΤΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΟΛΕ ΣΙ ΕΡΓΑΙΕ ΣΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΣΡΗΗ 

ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ, ΟΠΩ ΑΤΣΕ ΦΑΙΝΟΝΣΑΙ ΣΟΝ ΣΕΛΙΚΟ ΑΠΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ) 

  

        ΔΝΓΔΙΞΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 
  

ΜΟΝ
. 
  

A.T. 
  

ΔΓΚΡΙΘΔΙΑ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΑΡΑΛΗΦΘΔΙ
Α 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

  

  Δργαζίες προσπολογιζμού         

Label12 A1- KATAΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΟΤ         

1 
Απνπεξάησζε θέξνληνο νξγαληζκνύ 
θηηξίνπ ΣΔΜ Α1.1 0,35 0,35 

2 

Απνπεξάησζε ηνηρνδνκώλ , θάζζεο , 
ςεπδόθαζζεο , καξκαξνπνδηέο , 
επηρξίζκαηα ΣΔΜ A1.2 0,18 0,18 

3 

Απνπεξάησζε δαπέδσλ , 
καξκαξνζηξώζεσλ , εμσηεξηθά 
επηρξίζκαηα ΣΔΜ Α1.3 0,21 0,21 

4 

Απνπεξάησζε επελδύζεσλ ηνίρσλ , 
κεηαιιηθώλ θνπθσκάησλ , μύιηλσλ 
θαηαζθεπώλ , πξνεξγαζίεο ρξσκαηηζκώλ ΣΔΜ Α1.4 0,16 0,16 

5 

Απνπεξάησζε ππνινίπσλ μπινπξγηθώλ, 
ζηίιβσζε δαπέδσλ , απνπεξάησζε 
ρξσκαηηζκώλ , παινπίλαθεο ΣΔΜ Α1.5 0,10 0,10 

            

Label12 Α2 - ΓΑΠΔΓΑ ΚΣΙΡΙΧΝ ΔΠΙ ΔΓΑΦΟΤ         

1 
Πιήξεο απνπεξάησζε όισλ ησλ επί ηνπ 
εδάθνπο δαπέδσλ ΣΔΜ Α2 1,00 1,00 

            

Label12 Α3 - ΣΔΓΔ         

1   ΣΔΜ Α3 1,00 1,00 

            

Label12 Α.4 - ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ         

1 
Απνπεξάησζε δηθηύνπ ζσιελώζεσλ 
ύδξεπζεο ΣΔΜ Α4.1 0,30 0,30 

2 
Απνπεξάησζε δηθηύνπ ζσιελώζεσλ 
απνρέηεπζεο κε ηα θξεάηηα ΣΔΜ Α4.2 0,30 0,30 

3 
Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε εηδώλ πγηεηλήο 
θαη εμαξηεκάησλ ηνπο ΣΔΜ Α4.3 0,30 0,30 

4 

Πιήξεο απνπεξάησζε πδξαπιηθήο 
εγθαηάζηαζεο θαη εγθαηάζηαζεο 
απνρέηεπζεο .Γνθηκέο θαη Παξάδνζε ΣΔΜ Α4.4 0,10 0,10 

            

Label12 Α5 - ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ         

1 
Απνπεξάησζε ηνπ δηθηύνπ ζσιελώζεσλ 
ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο ΣΔΜ Α5.1 0,30 0,30 

2 

Απνπεξάησζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ 
ιεβεηνζηαζαζίνπ, ηεο δεμακελήο 
πεηξειαίνπ , ησλ θαπλνδόρσλ θαη ηεο 
ζσιήλσζεο ηξνθνδνζίαο ηεο δεμακελήο ΣΔΜ Α5.2 0,35 0,35 

3 

Πξνζσξηλή αλάξηεζε ησλ  ζεξκαληηθώλ 
ζσκάησλ 
 ΣΔΜ Α5.3 0,25 0,25 
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4 

Οξηζηηθή ηνπνζέηεζε ησλ ζεξκαληηθώλ 
ζσκάησλ , απνπεξάησζε ηεο θεληξηθήο 
ζέξκαλζεο.Γνθηκέο θαη Παξαιαβή 
 ΣΔΜ Α5.4 0,10 0,10 

Label12 Α6 - ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ         

1 

Απνπεξάησζε ησλ ζσιελώζεσλ όιεο 
ηεο εγθαηάζηαζεο κε ηα θνπηηα 
δηαθιαδώζεσλ θαη ηα θνπηηά ησλ πηλάθσλ ΣΔΜ Α6.1 0,20 0,20 

2 
Απνπεξάησζε ηεο ζπξκάησζεο θαη ηεο 
γείσζεο όιεο ηεο εγθαηάζηαζεο ΣΔΜ Α6.2 0,20 0,20 

3 
Δμνπιηζκόο ησλ πηλάθσλ .Σνπνζέηεζε 
ησλ ινηπώλ ειεθηξνινγηθώλ νξγάλσλ ΣΔΜ Α6.3 0,20 0,20 

4 

Σνπνζέηεζε ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ 
ησλ ιακπηήξσλ θαη ησλ 
πξηδνδηαθνπηώλ.Απνπεξάησζε ΣΔΜ Α6.4 0,40 0,40 

            

Label12 Α7 - ΑΘΔΝΗ ΡΔΤΜΑΣΑ         

1 

Πιήξεο θαηαζθεπή ησλ αζζελώλ 
ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ , ηειεθώλσλ 
, κεγαθώλσλ , θνπδνπληώλ ΣΔΜ Α7 1,00 1,00 

            

Label12 Α8 - ΑΛΔΞΙΚΔΡΑΤΝΟ         

1 

Πιήξεο απνπεξάησζε ηεο ζπλνιηθήο 
εγθαηάζηαζεο ηνπ αιεμηθεξαύλνπ ηύπνπ 
θισβνύ ΣΔΜ Α8 1,00 1,00 

            

Label12 
Α9 - ΓΙΚΣΤΑ ΠΤΡΑΦΑΛΔΙΑ _ 
ΠΤΡΟΒΔΗ         

1 
Πιήξεο θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
θαη ησλ κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ΣΔΜ Α9 1,00 1,00 

            

Label12 Α10 - ΟΜΒΡΙΑ         

1 

Πιήξεο θαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο 
ζπιινγήο θαζόδνπ θαη απνξξνήο 
νκβξίσλ ΣΔΜ Α10 1,00 1,00 

            

Label12 Α11 - ΓΙΚΣΤΟ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΔΡΙΟΤ         

1 
Πιήξεο θαηαζθεπή ηνπ δηθηύνπ θαπζίκνπ 
αεξίνπ ηνπ έξγνπ ΣΔΜ Α11 1,00 1,00 

            

Label12 Α12 - ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ         

1 
Πιήξεο θαηαζθεπή ηνπ αλειθπζηήξα ηνπ 
έξγνπ ΣΔΜ Α12 1,00 1,00 

            

Label12 ΑΤΛΔΙΟ ΥΧΡΟ         

1 

Πιήξεο θαηαζθεπή ησλ πδξαπιηθώλ θαη 
απνρεηεπηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
απιείνπ ρώξνπ θαη ησλ νκβξίσλ απηνύ ΣΔΜ Α13 1,00 1,00 

Label12 
Δργαζιες αποηιμώμενες με ηιμές 
μονάδος         

Label12 Β1 ΠΡΟΔΡΓΑΙΔ         

1 
Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ, γηα 
κεηαιιηθά θηγθιηδώκαηα kg Β1.1-1 2.194,85 2.194,85 

2 

Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ 
θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα.   
κε εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζόδσλ m3 Β1.2-1 51,89 51,89 
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θαζαίξεζεο 
 

3 
 
 

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-
εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 
ππνγείσλ θιπ ρώξσλ, ρσξίο ηελ θαζαξή 
κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο, 
 m3 Β1.3-1 415,30 415,30 

4 

Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε 
κεραληθώλ κέζσλ, ρσξίο ηελ θαζαξή 
κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο, ζε 
εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε m3 Β.1.4 203,03 203,03 

5 
Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθώλ 
κε κεραληθά κέζα m3 Β1.5-1 669,92 669,92 

6 
Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην , δηα κέζνπ 
νδώλ θαιήο βαηόηεηαο t.km Β1.6-1 11.388,64 11.388,64 

7 
Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, 
εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ m3 Β1.7-1 33,63 33,63 

8 
Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό 
ιαηνκείνπ m3 Β1.8-1 316,19 316,19 

9 Αλόξπμε θξέαηνο αλειθπζηήξα TEM NT-2 1,00 1,00 

Label12 Β2 ΚΟΝΙΟΓΔΜΑΣΑ         

1 Ξπιόηππνη εκθαλώλ ζθπξνδεκάησλ m2 Β2.1 267,56 267,56 

2 Ξπιόηππνη ρπηώλ κηθξνθαηαζθεπώλ m2 Β2.2 126,47 126,47 

3 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, 
δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή 
ππξγνγεξαλνύ, γηα θαηαζθεπέο από 
ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20 m3 Β2.3 134,78 134,78 

4 
Πξόρπηα θξάζπεδα  0.15x0,30m από 
ζθπξόδεκα m Β2.4 59,20 59,20 

5 
Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, 
θαηεγνξίαο B500C (S500s) kg Β2.5 10.516,35 10.516,35 

6 
Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, 
δνκηθά πιέγκαηα B500C (S500s) kg Β2.6 286,29 286,29 

7 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, 
δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή 
ππξγνγεξαλνύ, γηα θαηαζθεπέο από 
ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15 m3 Β2.7 21,11 21,11 

Label12 Β3 ΚΑΛΤΦΔΙ         

1 

Τπόβαζε νδνζηξσζίαο  Τπόβαζε 
νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο (Π.Σ.Π. 
Ο-150) m3 Β3.1 113,03 113,03 

2 
Βάζε νδνζηξσζίαο  Βάζε νδνζηξσζίαο 
κεηαβιεηνύ πάρνπο (Π.Σ.Π. Ο-155) m3 Β3.2 113,03 113,03 

3 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε m2 Β3.3 1.130,33 1.130,33 

4 Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε m2 Β3.4 183,85 183,85 

5 
Αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξώζε κεηαβι. 
πάρνπο (Π.Σ.Π. Α265) tn Β3.5 158,62 158,62 

6 
Δπηζηξώζεηο κε ηάπεηα από ρισξηνύρν 
πνιπβηλύιην (PVC) m2 Β3.6 405,00 405,00 

7 

Τδξνρξσκαηηζκνί επηθαλεηώλ 
ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο κε 
αθξπιηθό πδαηνδηαιπηό ηζηκεληόρξσκα m2 Β3.7 341,04 341,04 

8 

Τδξνρξσκαηηζκνί αζβέζηνπ παιαηώλ 
επηθαλεηώλ, κε επηζθεπέο ηεο επηθαλείαο 
ζε πνζνζηό 5 - 15% m2 Β3.8 0,00 0,00 



                                                                                                                                                                                                                    

5 

9 
Δπηζηξώζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ, 
πιεπξάο αλσ ησλ  30 cm m2 Β3.9 66,65 66,65 

10 

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξώλ 
επηθαλεηώλ  κε ρξώκαηα αιθπδηθώλ ή 
αθξπιηθώλ ξεηηλώλ, βάζεσο λεξνύ ή 
δηαιύηνπ 
 m2 ΝΣ-3-1 324,45 324,45 

11 

Πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε ζε 
αζηηθέο πεξηνρέο 
 m3 NT-4-1 20,08 20,08 

12 Πξνκήζεηα θεπεπηηθνύ ρώκαηνο m3 NT-5  20,08 20,08 

  
  
         

Label12 Β4 ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΑ         

1 

ηδεξά θηγθιηδώκαηα από ξάβδνπο 
ζπλήζσλ δηαηνκώλ, απινύ ζρεδίνπ από 
επζύγξακκεο ξάβδνπο kg Β4.1 3.701,72 3.701,72 

2 Μπαζθέηεο θαιαζνζθαίξηζεο ΣΔΜ Β4.2 2,00 2,00 

3 
Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θαζηζηηθνύ 
πάγθνπ (64.01,01/77.67.02/ζρεη.5501.1) ΣΔΜ ΝΣ-1-2 3,00 3,00 

            

  Απολογιζηικές εργαζίες         

Label12 Γαπάνη αζθάληοσ         

1 Γαπάλε αζθάιηνπ ΣΔΜ απθ 1,00 1,00 

 

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Με ηην  με απ. …………… απόθαζη Γεν.Γπαμμ.Πεπιθ.Ση.Δλλάδαρ,  έγινε η ένηαξη 

ηηρ ππάξηρ . 

2.  Με ηην  …………. απόθαζη  Γ.Τ.Υ ……  έγινε η έγκπιζη ηηρ ηεσνικήρ μελέηηρ ηος 

έπγος (ςποέπγο 1) . 

3. Η οικοδομική άδεια με απ……… εκδόθηκε από ηο Τμήμα Πολεοδομίαρ ……. 

4.  Με ηην ………. απόθαζη Γ.Τ.Υ ……. έγινε η  έγκπιζη ηυν ηεςσών δημοππάηηζηρ 

ηος έπγος  με   πποϋπολογιζμό ………………. € με ΦΠΑ. 

5. Με ηην απόθαζη ……………….. ηηρ ……………..(Ππ/νη Απσή)  εγκπίθηκε η 

Γιακήπςξη Γημοππαζίαρ και οπίζηηκε η διεξαγυγή ηηρ δημοππαζίαρ ηην ………, 

ζύμθυνα με ηιρ κείμενερ διαηάξειρ με ζύζηημα πποζθοπάρ με ελεύθεπη 

ζςμπλήπυζη ηιμολογίος (απ.7 ηος ν.3669/08) ζε ζςνδςαζμό με ηο ζύζηημα 

πποζθοπάρ με επί μέποςρ ποζοζηά έκπηυζηρ και έλεγσο ομαλόηηηαρ για ηο μέπορ 

ηυν επγαζιών πος αποηιμώνηαι με ηιμέρ μονάδορ(απ.6 ηος ν.3669/08). 

6. Με ηην με απ. ………………… Απόθαζη  ηηρ ……………….(Ππ/νη Απσή)  

εγκπίθηκε ηο από …………….  ππακηικό δημοππαζίαρ  και ανάδοσορ ηος έπγος 

ανεδείσθη η εηαιπία ……………. με πποζθοπά …………….. € με ηο ΦΠΑ, ήηοι 

μέζη ηεκμαπηή έκπηυζη ………… % ζηιρ ηιμέρ ηος ηιμολογίος μελέηηρ. 

7. Σηιρ …………20… ςπογπάθηηκε η  ζύμβαζη  ποζού  …………… € με ηο Φ.Π.Α 

(…….%) με ζςμβαηική πποθεζμία πεπαίυζηρ …….. ημέπερ, δηλαδή μέσπι …….. 

8. Με ηην με απ………………….. απόθαζη ……………(Ππ/νη Απσή)  εγκπίθηκε ο 1
ορ

 

Α.Π.Δ ηος έπγος ηος θέμαηορ, ζςνολικήρ δαπάνηρ ………………. €. 

9. Με ηην με απ……………….. απόθαζη ……………(Ππ/νη Απσή),  εγκπίθηκαν ηο 1
ο
 

Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ και ο 2
ορ

 Α.Π.Δ ηος έπγος, ζςνολικήρ δαπάνηρ …………… €. Με ηην 

ίδια απόθαζη εγκπίθηκε παπάηαζη πποθεζμίαρ εκηέλεζηρ ηος έπγος μέσπι ………… 

10. Με ηην με απ. ………… απόθαζη Γ.Τ.Δ Π.Δ.Β, εγκπίθηκε ο 3ορ και ηακηοποιηηικόρ 

Α.Π.Δ ηος έπγος. 
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11. Με ηην από …………….. Βεβαίωζη Πεπαίωζηρ ηος έπγος βεβαιώνεηαι η 

πεπαίυζη ηος έπγος ηην ……………. ήηοι εμππόθεζμα. 

12. Το με απ.ππυη. ………………………… Πιζηοποιηηικό Δνεπγηηικήρ 

Πςποπποζηαζίαρ ηος Γημοηικού Σσολείος …………….. 

13. Η ηελική επιμέηπηζη ηος έπγος  εγκπίθηκε ηην ………………..  

14. Σηο έπγο ηηπήθηκε Σ.Α.Υ-Φ.Α.Υ. 

15. Η ηελική δαπάνη ηυν επγαζιών, ανέπσεηαι ζηο ποζόν ηυν …………………….. € με 

ηον ΦΠΑ. 
15. Η έκθεζη Πποζωπινών Αποηελεζμάηων Δλέγσος ηηρ Δπιηποπήρ Γημοζιονομικού 

Δλέγσος (Δ.Γ.ΔΛ), κοινοποιήθηκε ζηον δικαιούσο με ηο απ.ππυη…………….. 

έγγπαθο και  δεν πεπιλαμβάνει οςζιαζηικά εςπήμαηα (ζθάλμα 0%). Πεπιλαμβάνει 

όμυρ δύο ζςζηάζειρ λόγυ ανηιζηοίσυν «ηςπικών εςπημάηυν».  Η ππώηη είναι……… 

Η δεύηεπη είναι …. 

 

 

ΔΜΠΡΟΘΔΜΟ ΔΡΓΑΙΩΝ  

 

Η απσική ζςμβαηική πποθεζμία πεπαίυζηρ ηος έπγος ήηαν ……ημέπερ δηλαδή μέσπι 

……... Με ηην με απ…………… απόθαζη …………….(Ππ/νη Απσή), εγκπίθηκε 

παπάηαζη πποθεζμίαρ μέσπι ………….. Το έπγο πεπαιώθηκε εμππόθεζμα (ενηόρ ηηρ 

ζςνολικήρ πποθεζμίαρ) όπυρ βεβαιώνει και η Βεβαίυζη Πεπαίυζηρ ηος έπγος. 

ΠΟΟΣΙΚΗ - ΠΟΙΟΣΙΚΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 Υπότη ηηρ επιηποπήρ παπαλαβήρ ηέθηκαν οι αναλςηικέρ επιμεηπήζειρ , ηα 

ΠΠΑΔ ,ο από ……………….  ηελικόρ ζςνοπηικόρ  επιμεηπηηικόρ πίνακαρ , ηα 

επγαζηηπιακά αποηελέζμαηα ηος γπαθείος επγαζηηπίος ηηρ Γ.Τ.Υ  ηηρ Ν.Α.Β (νςν 

Γ.Τ.Δ ηηρ Π.Δ.Β) , υρ επίζηρ και κάθε άλλη αλληλογπαθία πού αθοπά ηο εν λόγυ έπγο.  

     Η επιηποπή καηόπιν ζποπαδικών ελέγσυν και καηά ηο εθικηό διαπίζηυζε όηι οι 

επγαζίερ πος εκηελέζηηκαν οι οποίερ είναι εγκεκπιμένερ ζηον ηελεςηαίο 

ανακεθαλαιυηικό πίνακα επγαζιών και αναγπάθονηαι ζηον από ……………… ηελικό 

ζςνοπηικό  επιμεηπηηικό πίνακα έσοςν καλώρ , γι’ αςηό παπαλαμβάνει ηο έπγο ποζοηικά. 

   Από ηον έλεγσο ηυν  επγαζηηπιακών αποηελεζμάηυν αλλά και από μακποζκοπικό 

έλεγσο ηηρ όληρ καηαζκεςήρ διαπιζηώθηκε όηι η όλη καηαζκεςή  βπίζκεηαι ζε καλή 

καηάζηαζη και όηι οι επγαζίερ ηος παπόνηορ έπγος εκηελέζηηκαν καλόηεσνα  γι’ αςηό 

παπαλαμβάνει ηο έπγο και ποιοηικά. 

Όζον αθοπά ζηιρ ζςζηάζειρ ηηρ Δ.Γ.ΔΛ , η Δπιηποπή θευπεί όηι αςηέρ θα ππέπει  να 

έσοςν ολοκληπυθεί από ηον δικαιούσο ενηόρ ηυν ηιθεμένυν πποθεζμιών (3 μήνερ) και 

επομένυρ θα ελεγσθούν από ηην Δπιηποπή Οπιζηικήρ Παπαλαβήρ ηος έπγος όηαν αςηή 

ζςζηαθεί. 

 

 

  

ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Κανένα 
 
 

Το παπόν ζςνηάσθηκε ζε 6 (έξι) ανηίγπαθα από ηα οποία ένα παπαδόθηκε ζηον 

επγολάβο. 
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Ημερομηνία……. 
 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
 
 
 ………………..            ………………………         …………………………. 
 
 

                                  
 

                  
 

Ο ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ  ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ 
 
 
 
…………………………                              ………………………………….. 

 

 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

 
 
 

…………………….. 
Δκπρόζωπος ηης ………………… 

 


