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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αρ. 30ης/2017 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθ. Απόφασης  626/2017  

                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα 
επισκευής και καθαρισµού φρεατίων 
οµβρίων υδάτων», Α.Μ. 6/2014 

 
Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 20η του µήνα  
∆εκεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε 
Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αρ. 47005/15-12-2017 έγγραφη 
πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στον ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. και Ε.Η.∆.. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 
24. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, 
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΑΖΗ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Πριν τη συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ. Π. 
Τζούρας και Θ. Αλεξίου, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Μπούµπα – Καλτσάκα, Π. Λαµπρόπουλος, Γ. Θωµάς, Χ. Μάζη και Κ. 
Φασίτσα και πριν τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Γ. Λιερός. 
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Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. 
Αθανασάτου και Π. Αναστασιάδης (βάσει του άρθρου 99 παρ. 1 του Ν. 3463/2006) οι οποίοι 
προσήλθαν στη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, πριν τη συζήτηση του 2ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Μ. Λοτσάρη, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 
9ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Ε. Ανδρεόπουλος, πριν την ψηφοφορία του 
9ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Χ. Κασίµης ο οποίος προσήλθε πριν τη 
συζήτηση του 10ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Λαµπρόπουλος και κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 13ου θέµατος αποχώρησε ο κ. Γ. Θωµάς. 
 
Μεταβολές: 
Μετά από πρόταση της Προέδρου το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αποσύρθηκε. 
 
Κληθείς παρίσταται ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος ο οποίος προσήλθε κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  
 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την 
τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του 19ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: 
 
Μας υπεβλήθη η υπ’ αρ. 46761/14-12-17 εισήγηση του Τµήµατος Έργων της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Λαµβάνοντας υπόψη: 
α) Την µε αρ. 1398/21-01-2015 σύµβαση του έργου µεταξύ του ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ και του 
αναδόχου «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Α. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΥ» 
β) το ιστορικό του έργου: 

• Το Έργο χρηµατοδοτείται από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α (ΣΑΤΑ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ  
• Τα Έργο εγκρίθηκε µε αριθµό µελέτης 6/2014 και ο αρχικός προϋπολογισµός του ήταν: 

 
Σύνολο εργασιών=     59.334,00 € 
Γ.Ε  &  Ο.Ε  18%=      10.680,12 € 
Απρόβλεπτα 15%=    10.486,69 € 
Αναθεώρηση=         800,00 € 
Φ.Π.Α. 23%=              18.699,19 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ= 100.000,00 € 

 
• Η δηµοπρασία διενεργήθηκε στις 4/11/2014 και µε την 763/2014 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Χαλανδρίου, εγκρίθηκε το πρακτικό της, σύµφωνα µε το 
οποίο µειοδότης αναδείχθηκε ο εργολάβος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ που προσέφερε 
έκπτωση 66% επί των τιµών του τιµολογίου. 

• Στις 21/01/2015 υπεγράφη η ΣΥΜΒΑΣΗ του έργου µεταξύ του ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ και 
του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Α.ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΥ. Το συνολικό τίµηµα σύµφωνα µε τη Σύµβαση είναι: 

 
Σύνολο εργασιών=   18.485,30 € 
Γ.Ε & Ο.Ε 18%=     3.327,35 € 
Απρόβλεπτα 15%=     3.161.83 € 
Αναθεώρηση=        228,77 € 
Φ.Π.Α.     23%=     6.357,72 €   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ= 34.000,00 € 
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• Με την υπ’ αρ. 1425/21-01-2015 απόφαση της ∆/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Χαλανδρίου, ορίστηκε επιβλέπων του έργου ο κ. Βλάσιος Βαµβακάς, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε..  
• Με την υπ’ αρ. 246/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χαλανδρίου, 

εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου που περιλάµβανε αυξοµειώσεις ποσοτήτων σε ορισµένες 
συµβατικές εργασίες του έργου, ο οποίος ήταν σε ισοζύγιο µε την αρχική σύµβαση. Η συνολική 
δαπάνη του έργου δηλ. ανήλθε στο ποσό των 34.000,00 € µε ΦΠΑ.  
Με την υπ΄ αρ. 324/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χαλανδρίου, 
εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου που περιλάµβανε αυξοµειώσεις συµβατικών 
ποσοτήτων, ο οποίος ήταν σε ισοζύγιο µε την αρχική σύµβαση. Η συνολική δαπάνη του έργου 
δηλ. ανήλθε στο ποσό των 34.000,00 € µε ΦΠΑ.  
 
Η αξία του έργου σύµφωνα µε τον 2ο ΑΠΕ (τακτοποιητικός) είναι: 
 

Σύνολο εργασιών= 23.189,22 € 
Γ.Ε & Ο.Ε  18%=   4.174,06 € 
Απρόβλεπτα 15%=        12,24 € 
Αναθεώρηση=       266,76 € 
Φ.Π.Α. 23%=     6.357,72 €   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ= 34.000,00 € 
 

• Την 22/10/2015 εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαίωσης εργασιών της ∆ιευθύντριας Τεχνικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου Χαλανδρίου, Αικατερίνης Νότα. 
 
γ) την υπ΄αριθµ. 454/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χαλανδρίου, για την έγκριση 
της Επιτροπής Παραλαβής των εκτελεσθεισών εργασιών του ανωτέρω έργου. 
 
δ) το συνηµµένο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου. 
 
Την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα επισκευής 
και καθαρισµού φρεατίων οµβρίων υδάτων», Α.Μ. 6/2014. 

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία ζητά τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 
Επισυνάπτεται: Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 

 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού 
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το 
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα επισκευής 
και καθαρισµού φρεατίων οµβρίων υδάτων», Α.Μ. 6/2014, ως κατωτέρω: 
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                   ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΚΑΙ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
Στο Χαλάνδρι, σήµερα 8/12/2017, ηµέρα Παρασκευή οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 
1) Καλογήρου Κων/νος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, ως Πρόεδρος της επιτροπής 
2) Παπαδοπούλου Γεωργία, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, ως 1ο τακτικό µέλος της επιτροπής 
3) Κουράσης Ευθύµιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, ως 2ο τακτικό µέλος της επιτροπής, 
 
που αποτελούµε την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω έργου, 
σύµφωνα µε την υπ’ αρ. απόφαση 454/2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µεταβήκαµε στο έργο 
µαζί µε τον Ανάδοχο Μπουρλώτο Α. Γρηγόριο και τον Επιβλέποντα Μηχανικό κ. Βαµβακά 
Βλάσιο και παραλάβαµε τις εργασίες όπως αναγράφονται κατωτέρω:         

 

Ε Ν ∆ Ε Ι Ξ Η    Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΜΟΝ. 
 

Α/Τ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ 

α/α Αριθµητι
κώς 

Ολογράφως 
 

1 
Καθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής 
τύπου Τ. Καθαρισµός φρεατίου µονού 

ανοίγµατος 
ΤΕΜ 1.1 373,00 

Τριακόσια 
εβδοµήντα τρία  

Και µηδέν 

2 
Καθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής 

τύπου Τ. Καθαρισµός επιπλέον 
ανοιγµάτων. 

ΤΕΜ 1.2 740,00 
Επτακόσια 
σαράντα  
και µηδέν 

3 
Καθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής 
τύπου Α. Καθαρισµός φρεατίου µονού 

ανοίγµατος 
ΤΕΜ 1.3 844,00 

Οκτακόσια 
σαράντα τέσσερα  

και µηδέν 

4 
Καθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής 

τύπου Α. Καθαρισµός επιπλέον 
ανοιγµάτων. 

ΤΕΜ 1.4 844,00 
Οκτακόσια 

σαράντα τέσσερα  
και µηδέν 

5 

Επισκευή φρεατίου υδροσυλλογής τύπου 
Τ, για φθορές µετώπης και πλάκας 

επικάλυψης που δεν υπερβαίνουν τα 35 εκ, 
για κάθε πρώτο άνοιγµα. 

ΤΕΜ 1.5 6,00 Έξι και µηδέν 

6 

Επισκευή φρεατίου υδροσυλλογής τύπου 
Τ, για φθορές µετώπης και πλάκας 

επικάλυψης που δεν υπερβαίνουν τα 35 εκ, 
για κάθε επιπλέον άνοιγµα. 

ΤΕΜ 1.6 5,00 Πέντε και µηδέν 

7 

Επισκευή φρεατίου υδροσυλλογής τύπου 
Τ, για φθορές µετώπης και πλάκας 

επικάλυψης που υπερβαίνουν τα 35 εκ, για 
κάθε πρώτο άνοιγµα. 

ΤΕΜ 1.7 14,00 
∆εκατέσσερα και 

µηδέν 

8 

Επισκευή φρεατίου υδροσυλλογής τύπου 
Τ, για φθορές µετώπης και πλάκας 

επικάλυψης που υπερβαίνουν τα 35 εκ, για 
κάθε επιπλέον άνοιγµα. 

ΤΕΜ 1.8 21,00 
Είκοσι ένα και 

µηδέν 

9 
Επισκευές σχάρας σε φρεάτιο µονού 

ανοίγµατος 
ΤΕΜ 1.9 10,00 

∆έκα  
και µηδέν 

10 Για κάθε επιπλέον άνοιγµα ΤΕΜ 1.10 14,00 
∆εκατέσσερα και 

µηδέν 

11 Χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσ. ΧΓΡ 1.11   0,00 Μηδέν 

12 Ανύψωση – καταβιβασµός φρεατίων. ΤΕΜ 1.12  7,00 
Επτά  

και µηδέν 
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Παρατηρήσεις: 

1. Το έργο εκτελέσθηκε σύµφωνα µε την Α.Μ. 6/14 της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

Χαλανδρίου, προϋπολογισµού δαπάνης 100.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου και του 

Φ.Π.Α. 23%) 

2. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας εγκρίθηκαν µε την 763/2014 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, ανάδοχος δε του έργου ανακηρύχθηκε ο Γρηγόριος Α. Μπουρλώτος, που 

πρόσφερε έκπτωση  66% (εξήντα έξι τοις εκατό),  Α∆Α : ΒΣΥΝΩΗ∆-Φ2Κ. 

3. Οι όροι ανοικτού διαγωνισµού εγκρίθηκαν µε την 629/2014 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής µε εγκεκριµένο προϋπολογισµό 100.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου και του 

ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 25.7336.51 του προϋπολογισµού του ∆ήµου, Α∆Α ΩΘΗ9ΩΗ∆-0ΘΕ. 

4. Υπογράφηκε το υπ’ αριθµ. 1398/21-01-2015 εργολαβικό συµφωνητικό για 34.000,00 

Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23%). Η προθεσµία του έργου ήταν 10 (δέκα) 

µήνες και εποµένως η εµπρόθεσµη περαίωση έπρεπε να γίνει στις 21-11-2015. Η αξία των 

εργασιών που εκτελέσθηκαν έφθασε τις 33.656,84 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) 

5. Με την απόφαση 246/2015 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. ο οποίος 

ήταν σε ισοζύγιο µε την δαπάνη της αρχικής σύµβασης, στο ποσό των 34.000,00€ (µε το 

Φ.Π.Α.) 

6. Με την απόφαση  324/2015 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε, ο οποίος 

ήταν σε ισοζύγιο µε την δαπάνη της αρχικής σύµβασης, στο ποσό των 34.000,00€ (µε το 

Φ.Π.Α.) 

7. Σύµφωνα µε την από 22-10-2015 βεβαίωση περαίωσης εργασιών της ∆ιευθύντριας των 

Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χαλανδρίου, οι εργασίες του ανωτέρω έργου περατώθηκαν 

εµπρόθεσµα στις 19-10-2015. 

8. Η µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 31613/30-10-2015 τελική επιµέτρηση των εργασιών 

υποβλήθηκε από την Ανάδοχο Γρηγόριο Α. Μπουρλώτο και εγκρίθηκε από την ∆ιευθύντρια 

των Τεχνικών Υπηρεσιών στις 2-11-2015. 

 
Με την παραπάνω εργολαβία, έγινε καθαρισµός και επισκευή φρεατίων υδροσυλλογής όµβριων 
υδάτων σε διάφορους δρόµους του ∆ήµου Χαλανδρίου. 
 
Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέσθηκαν 
και οι οποίες αναγράφονται στην τελική επιµέτρηση του επιβλέποντος του έργου «ΈΡΓΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ» θεωρηµένης από την 
∆ιευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Χαλανδρίου και αφού έλαβε υπόψη τα 
πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και τα λοιπά επιµετρητικά στοιχεία του φακέλου 
και τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και ειδικότερα των άρθρων 71 και 73 αυτού καθώς και το 
Ν.4070/2012 άρθρο 136, παρέλαβε τις εργασίες ως ανωτέρω, ποσοτικά και ποιοτικά. 
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Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως προσωρινή και οριστική γιατί έχει συµπληρωθεί ο 
απαιτούµενος χρόνος συντήρησης του έργου. 
 
Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα  εκ των οποίων ένα παρέλαβε ο 
ανάδοχος. 

 
 

Μειοψήφησε ο κ. Π. Αναστασιάδης. 
 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 626/2017. 
 
Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
            Χαλάνδρι, 03/01/2018 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

            ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., 
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., 
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ 
Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., 
ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆., ΜΠΟΥΜΠΑ – 
ΚΑΛΤΣΑΚΑ Κ.,  ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.,  ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., 
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Π.,   
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π., 
ΚΑΣΙΜΗΣ Χ.,  ΛΙΕΡΟΣ Γ.,  ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ 
Θ.,  ΦΑΣΙΤΣΑ Κ. 

 
  

 

 
 Η Επιτροπή Παραλαβής                            Ο Ανάδοχος                                Ο Επιβλέπων  
 
 
 
 
1. Καλογήρου Κων/νος                Γρηγόριος Α. Μπουρλώτος                Βαµβακάς Βλάσιος 
 
           
 
 
 
2. Παπαδοπούλου Γεωργία                                                        
 
 
 
 
 
3. Κουράσης Ευθύµιος  
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