
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Πράσινη 
παρέµβαση σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης» της ∆.Κ. Άνοιξης. 
 
 
 

Σχετικά µε το παραπάνω θέµα θέλουµε να σας γνωρίσουµε τα ακόλουθα: 
 
Το ανωτέρω έργο εκτελέστηκε από την ανάδοχο εταιρεία SOLIS A.E. σύµφωνα µε τη 

σχετική µελέτη που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 46/2010 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Άνοιξης 
και το υπ’ αριθµ. 28274/09-09-2011 εργολαβικό συµφωνητικό ποσού 527.315,83 € πλέον Φ.Π.Α. 
(648.598,47 € µε το Φ.Π.Α.) και αφορούσε την εκτέλεση του έργου «Πράσινη παρέµβαση σε 
κοινόχρηστους χώρους της πόλης» της ∆.Κ. Άνοιξης. 

 
Με την υπόψη εργολαβία προβλέπονταν ήπιες παρεµβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης και συγκεκριµένα: 
α. οριοθετήσεις χώρων - δηµιουργία πεζοδροµίων - διαµορφώσεις επιπέδων, 
β. χάραξη διαδροµών και πλακόστρωση µε κυβόλιθους διαφόρων τύπων, 
γ. δηµιουργία χώρων αναψυχής µε πέργκολες 
δ. κατασκευή χαµηλών τοιχίων περίφραξης, 
ε. εγκατάσταση νέων καθιστικών χώρων (παγκάκια), 
στ. κατασκευή ξύλινης περίφραξης και περίφραξης από κορµούς δέντρων, 
ζ. προµήθεια - τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς και κάδων απορριµµάτων. 
 

Το έργο περιελάµβανε παρεµβάσεις στους παρακάτω κοινόχρηστους χώρους: 
1. Πάρκο Νάξου – οδός Νάξου 
2. Πάρκο Αρχιλόχου – οδός Αρχιλόχου 
3. Πλατεία Αγάπης – οδός Σάµου 
4. Πλατεία Ειρήνης / Υδραγωγείο 
5. Πλατεία Μυτιλήνης – οδός Μυτιλήνης 
6. Πλατεία Τένις – οδός Αγ. Παρασκευής 
7. Γήπεδο Μπάσκετ οµάδας Προόδου 
8. Γήπεδο Μπάσκετ – τέρµα οδού Ναυαρίνου 
9. Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 
 

Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 569.429,14 € (µε το Φ.Π.Α.), η οποία 
καλύφθηκε από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς 
Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. 

Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου ήταν η κα. Μουζάκη Σωτηρία, Πολιτικός Μηχανικός και 
ο κ. Φαράχ Νατζίµπ-Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλοι της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου ∆ιονύσου ενώ το έργο τελείωσε εµπρόθεσµα την 31/12/2012. 

Την 11/07/2013 υπογράφηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του ανωτέρω έργου 
από την επιτροπή που ορίσθηκε µε τις υπ΄ αριθµ. 29231/24253/02-07-2013 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         ∆ροσιά, 10/10/2013 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        Αρ. Πρωτ.:  - 34204 - 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Ν.-Γ. Φαράχ 



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

Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Πράσινη παρέµβαση 
σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης» της ∆.Κ. Άνοιξης. 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Το από 11-07-2013 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου. 
 

      
Ε.∆. 
1. Γεν. Αρχείο       Ο Αντιδήµαρχος 
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ.                Τεχνικών Έργων & Υποδοµών 
3. Φ. Εισηγήσεων ∆.Σ. 
4. Φ. Σχετ. Έργου        

       Νίκος Παππάς 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
∆ΡΟΣΙΑ,        /10/2013 


