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ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.102» 
 

Σχετικά µε το παραπάνω θέµα θέλουµε να σας γνωρίσουµε τα ακόλουθα: 
 
Το ανωτέρω έργο εκτελέστηκε από την ανάδοχο εταιρεία «ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε.» 

κατόπιν του υπ’ αριθµ. 19477/13-06-2013 εργολαβικού συµφωνητικού ποσού 924.908,14 € µε το 
Φ.Π.Α. (23%) και αφορούσε την κατασκευή κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 23/2012 οικοδοµική άδεια του Πολεοδοµικού Γραφείου Καπανδριτίου. 

Το έργο συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π.∆.Ε. Ο προϋπολογισµός του 
έργου σύµφωνα µε τη µελέτη ανερχόταν στο ποσό των 1.874.520,00 ευρώ µε ΦΠΑ 23%. 

Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 895.392,20 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 23%. 

Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου ήταν οι υπάλληλοι της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Φαράχ Νατζίµπ-Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Χαµακιώτη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός 
Τ.Ε. και ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος Παπαδόπουλος Απόστολος, Μηχανολόγος 
Μηχανικός. 

Το έργο ολοκληρώθηκε εµπρόθεσµα την 10/02/2015 λαµβάνοντας υπόψη την παράταση 
προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών κατά εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες ήτοι έως την 10/02/2015, 
που δόθηκε µε την υπ’ αριθµ. 25/2015 απ. ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου. 

Την 15/11/2016 υπογράφηκε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
ανωτέρω έργου από την επιτροπή που ορίσθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 197/2016 απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ιονύσου. 
 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
 

Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: 
«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.102». 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Το από 15/11/2016 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου. 
      

Ε.∆. 
1. Γεν. Αρχείο       Ο Αντιδήµαρχος 
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ.                Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών, 
3. Φ. Εισηγήσεων ∆.Σ.         Χωροταξίας & Πολεοδοµίας 
4. Φ. Ε.       

             Λυρούδιας Ευάγγελος 
          ∆ρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός 
                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
  ∆ΡΟΣΙΑ,          /12/2016     
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