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ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «∆ιαµόρφωση-

περιµάνδρωση τµήµατος ∆ηµ. Χώρου στο Ο.Τ. 32» της ∆.Κ. ∆ροσιάς. 
 

Σχετικά µε το παραπάνω θέµα θέλουµε να σας γνωρίσουµε τα ακόλουθα: 
 
Το ανωτέρω έργο εκτελέστηκε από τον ανάδοχο Κυριακάκη Χρήστο & ΣΙΑ Ε.Ε. σύµφωνα 

µε την 31/2009 µελέτη της Τ.Υ.∆.Κ., το υπ’ αριθµ. 2018/27-05-2009 εργολαβικό συµφωνητικό 
ποσού 76.877,24€ (µε το ΦΠΑ) και αφορούσε την εκτέλεση του έργου «∆ιαµόρφωση-
Περιµάνδρωση τµήµατος ∆ηµ. Χώρου στο Ο.Τ. 32» του πρώην ∆ήµου ∆ροσιάς. 

Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 48.624,76 € (µε το Φ.Π.Α.), η οποία καλύφθηκε 
από ίδιους πόρους του ∆ήµου. 

Επιβλέπουσα του έργου ήταν η κα. Αποστολοπούλου Αµαλία, υπάλληλος της ΤΥ∆Κ, ενώ 
το έργο τελείωσε εµπρόθεσµα στις 24-09-2009. 

Η Τ.Υ.∆.Κ. µε το υπ’ αριθµ. 08/∆ΤΑ/19104/07-12-2010 έγγραφό της, µας διαβίβασε το από 
01-12-2010 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής της επιτροπής παραλαβής, η οποία ορίστηκε µε 
την υπ’αριθµ. 08/∆ΤΑ/22141/2009 Απόφαση της ∆/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης-∆ιοίκησης 
Ανατολικής Αττικής και ζήτησε την έγκρισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Με την υπ΄ αριθµ. 95/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου εγκρίθηκε το 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του ανωτέρω έργου. 

Μετά τη διέλευση του χρονικού διαστήµατος των 15 µηνών της συντήρησης του έργου από 
τον ανάδοχο, η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Παλλήνης µε το µε αρ. πρωτ. 29286/04-10-2012 
έγγραφό της, µας διαβίβασε το από 03/10/2012 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της επιτροπής 
παραλαβής, που συγκροτήθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 15890/12764/22-03-2012 Απόφαση της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και την υπ΄ αριθµ. 16/2012 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
∆ιονύσου και ζήτησε την έγκρισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

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

Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «∆ιαµόρφωση -
Περιµάνδρωση τµήµατος ∆ηµ. Χώρου στο Ο.Τ. 32» της ∆.Κ. ∆ροσιάς. 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Το από 03-10-2012 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου 
2. Το υπ’ αριθµ. 29286/04-10-2012 έγγραφο του ∆ήµου Παλλήνης. 
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