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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    20/4/2016 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  81  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 10ης/20.4.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 20η του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 
2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,20/4/2016, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 4353 /15.4.2016, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι ένα (21) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Βεχλίδη Μαρία 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Καµπάκας Αντώνης 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Ιωαννίδης Θεόδωρος 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ  6. Μαζαράκη Έλλη 
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Αξιώτης Χρήστος  
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Βασιλάκη Αικατερίνη  
14. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
15. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
16. Γαβρίλης  Γεώργιος  
17. Βούρλος ∆ηµήτρης  
18. Λυκούδης Αλεβίζος  
19. Βοσκόπουλος Χρήστος  



20. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
 
     Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών 
της συνεδρίασης. 
 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΤΟΙΧΗΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ» , η οποία έγινε σύµφωνα µε το άρθρο 75. 
Ν3669/2008. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  
της διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Κωνστατοπούλου Βασιλικής  η 
οποία έχει ως εξής : 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΗΜΕΡΟΜ. .12/04/16 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    ΑΡ. ΠΡΩΤ. 484/15-1-16

               
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                    

          
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 

 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΕΡΙΤΟΙΧΗΣΗΣ ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ», η οποία έγινε 
σύµφωνα µε το άρθρο 75, Ν3669/2008. 
 ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΖΕΡΒΑΣ 

 
 

  
  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ _08/04/2016 

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 

                                     Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ 
 
 

                              ΒΑΣΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
                                ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: 

Η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή για το Έργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΠΕΡΙΤΟΙΧΗΣΗΣ ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ», πραγµατοποιήθηκε την 
04/04/2016 ηµέρα ∆ευτέρα  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 3669/2008 από 
την ακόλουθη επιτροπή όπως αυτή ορίστηκε µε την Α.Π. απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής: 
1. Σώκιαλης Κωνσταντίνος, Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος του 
∆ήµου Καισαριανής. 
2. Ελιάνα Χαρίτου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος του ∆ήµου Καισαριανής ως 
τακτικό µέλος της επιτροπής. 
3 Ιωάννης Παπαγιάννης,∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆ήµου Καισαριανής ως τακτικό 
µέλος, 

και τους επιβλέποντες  µηχανικούς:  

α) Ειρήνη Ταµπάκη, Πολιτικό Μηχανικό και  

β) Αλέξανδρο Λασπιά, Πολιτικό Μηχανικό 

Σας παραθέτουµε ένα σύντοµο ΙΣΤΟΡΙΚΟ της ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 

1) Με την υπ’αρ. απόφαση 9/2014, η οικονοµική επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε την 
απ’ ευθείας ανάθεση του έργου λόγω εκτάκτου επείγοντος γεγονότος. 
2) Με την υπ’αρ. απόφαση 27/2014, η οικονοµική επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των 
τριών οικονοµικών προσφορών και κατοχύρωσε το έργο στον Ε.∆.Ε Γεώργιο Αθ. 
Ζέρβα που έδωσε την οικονοµικότερη προσφορά. 
3) Το έργο εκτελέστηκε σύµφωνα µε µελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήµου Καισαριανής. 
4) Στις 11/3/2014 υπογράφτηκε το αρ. πρωτ. 3420 συµφωνητικό για ποσό: 
44.034,00 € - συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
5) Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ήταν ένας (1) µήνας, δηλαδή η συµβατική 
ηµεροµηνία περάτωσης του έργου ήταν η 11/4/2014. 
6) Την 11/4/2014 µε Α.Π. 4923 υποβλήθηκε αίτηση παράτασης περαίωσης του 
έργου µόνο για την τακτοποίηση υπερβάσεων ποσοτήτων και νέων τιµών εργασιών 
που ήδη είχαν εκτελεσθεί. 
7) Στις 27/2/2014, µε Α.Π. 2914, διαβιβάστηκε στην περιφέρεια Αττικής η µελέτη του 
έργου ώστε η χρηµατοδότηση να γίνει από αυτήν. ∆εν κατέστη όµως δυνατό για 
τυπικούς λόγους και η χρηµατοδότηση του έργου έγινε από τον ∆ήµο Καισαριανής. 
8) Την 16/6/2014, µε Α.Π. 4061, διαβιβάστηκε από τον ∆ήµο Καισαριανής στην 
Περιφέρεια η 1η πιστοποίηση του έργου αξίας 32.073,28 €. 
9) Με Α.Π. 120525/17.06.2014 η Περιφέρεια Αττικής επέστρεψε την 1η πιστοποίηση, 
αδυνατώντας να προβεί στην πληρωµή αυτού επειδή δεν είχε συναφθεί 
προγραµµατική σύµβαση µεταξύ των δυο µερών. 
10)Η Τ.Υ του ∆ήµου συνέταξε τον 1ο Α.Π.Ε και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και τα οποία 
εγκρίθηκαν µε την απόφαση ∆.Σ   του ∆ήµου και εγκρίθηκε παράταση διαδικασιών 
έως 10/11/2014. 
11) Στις 17/11/2014, Α.Π. 13713, υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο η τελική επιµέτρηση 
εργασιών. 
12) Το έργο περατώθηκε την 10/11/2014 σύµφωνα µε την βεβαίωση περαίωσης. 

Εποµένως η περαίωση είναι εµπρόθεσµη και κανονική. 

13) Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών 
που εκτελέσθηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην τελική επιµέτρηση του έργου που 



θεωρήθηκε από τον ∆ιευθυντή της Τ.Υ. του ∆ήµου Καισαριανής, την 18/11/2014 και αφού 
έλαβε υπ΄όψη τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών και τα λοιπά επιµετρητικά 
στοιχεία του φακέλου του έργου παραλαµβάνει το έργο και είδη και ποσότητα των εργασιών 
όπως αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του 
Ν.3669/08 

14) Ποσοτικός το έργο εκτελέστηκε σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης και τους 
κανόνες της τέχνης, γι’ αυτό η επιτροπή το παραλαµβάνει και ποιοτικώς. 

Η επιτροπή προτείνει η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί ως ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
επειδή πέρασε ο συµβατικός χρόνος συντήρησης. 

Η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή έλαβε χώρα την 04/04/2016 δηλαδή 17µήνες 
µετά την  Βεβαιωµένη Περάτωση της 10/11/2014. 

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούµαστε: 

την έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του επισυναπτόµενου υπογεγραµµένου από την 
σχετική Επιτροπή (όπως αυτή ορίστηκε µε βάση µε την Α.Π. 63 /2016 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής) Πρωτοκόλλου Προσωρινής και 
Οριστικής Παραλαβής για το Έργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΕΡΙΤΟΙΧΗΣΗΣ ΙΕΡΟΥ  
ΝΑΟΥ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ» 

Οι Επιβλέποντες 06/04/2016 
 
 

Ειρήνη Ταµπάκη 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

Αλέξανδρος Λασπιάς 

Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΕΡΙΤΟΙΧΗΣΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ              ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                    

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΘ. ΖΕΡΒΑΣ 

 
 

              ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Των εργασιών που έγιναν από τον Ανάδοχο Γεώργιο Αθ. Ζέρβα. 
Στην Καισαριανή σήµερα …04/04/2016, ηµέρα ∆ευτέρα, οι κάτωθι υπογράφοντες: 
1. Σώκιαλης Κωνσταντίνος, Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος του ∆ήµου 
Καισαριανής. 
2. Ελιάνα Χαρίτου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος του ∆ήµου Καισαριανής ως τακτικό 
µέλος της επιτροπής. 
3 Ιωάννης Παπαγιάννης,∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆ήµου Καισαριανής ως τακτικό µέλος. 
Αποτελούντες την επιτροπή παραλαβής του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα µε 
βάση την µε Α.Π 63/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, 
επισκεφθήκαµε το τόπο του έργου µε τον Ανάδοχο Γεώργιο Αθ. Ζέρβα και τους επιβλέποντες 



µηχανικούς α) Ειρήνη Ταµπάκη, Πολιτικό Μηχανικό και β) Αλέξανδρο Λασπιά, Πολιτικό 
Μηχανικό και παραλάβαµε τις εκτελεσθείσες εργασίες όπως αναγράφονται παρακάτω: 

Εκτελεσθείσες 

Α/Α 
Αρ. 
Τιµ. Εργασίες Μ.Μ Προϋπ. 

 1ου 
Α.Π.Ε αρ. ολογράφως 

1 5 

Εκσκαφή θεµελίων και 
τάφρων µε χρήση 

µηχανικών µέσων σε εδάφη 
βραχώδη εκτός από 

γρανιτικά-κροκαλοπαγή, 
χωρίς χρήση εκρηκτικών m3 100 98,25 98,25 

ενενήντα οκτώ και είκοσι 
πέντε εκατοστά 

2 6 

Καθαρή µεταφορά 
προϊόντων εκσκαφών και 

κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο m3km 5400 7437,9 7437,9 

επτά χιλιάδες τετρακόσια 
τριάντα επτά και ενενήντα 

εκατοστά 

3 7 

Φορτοεκφόρτωση 
προϊόντων εκσκαφών µε 

µηχανικά µέσα m3 180 247,93 247,93 
διακόσια σαράντα επτά και 
ενενήντα τρία εκατοστά 

4 9 

Προµήθεια, µεταφορά επί 
τόπου, διάστρωση και 

συµπύκνωση 
σκυροδέµατος, µε χρήση 

αντλίας ή πυργογερανού για 
κατασκευές από σκυρόδεµα 

κατηγορίας C20/25. m3 95 121,37 121,37 
εκατόν είκοσι ένα και τριάντα 

επτά εκατοστά 

5 10 

Αποστατήρες 
σιδηροπλισµού 
σκυροδέµατος m2 118 221 221 διακόσια είκοσι ένα 

6 12 

Χαλύβδινοι οπλισµοί 
σκυροδέµατος κατηγορίας 

B500s kg 9000 6700 6700 έξι χιλιάδες επτακόσια 

7 14 

Γραµµικά στραγγιστήρια 
από διάτρητους πλαστικούς 
σωλήνες µε περίβληµα 
γεωυφάσµατος µε 
διάτρητους σωλήνες 

D100mm m 32 32 32 τριάντα δύο 

8 17 

Επιχώσεις ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων µε 

διαβαθµισµένο θραυστό 
αµµοχάλικο λατοµείου m3 80 219,19 219,19 

διακόσια δέκα εννέα και δέκα 
εννέα εκατοστά 

9 19 Ξυλότυποι χυτών τοίχων m2 280 340,78 340,78 
τριακόσια σαράντα και 

εβδοµήντα οκτώ εκατοστά 

10 Ν.Τ. 1 
Εκσκαφή θεµελίων και 

τάφρων σε εδάφη γαιώδη m3 Ø 149,68 149,68 
εκατόν σαράντα εννέα και 
εξήντα οκτώ εκατοστά 

11 Ν.Τ. 2 
∆ιαµόρφωση εγκοπών σε 
σκυρόδεµα (φαλτσογωνίες) m Ø 73,35 73,35 

εβδοµήντα τρία και τριάντα 
πέντε εκατοστά 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1) Με την υπ’αρ. απόφαση 9/2014, η οικονοµική επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε την απ’ 
ευθείας ανάθεση του έργου λόγω εκτάκτου επείγοντος γεγονότος. 
2) Με την υπ’αρ. απόφαση 27/2014, η οικονοµική επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των τριών 
οικονοµικών προσφορών και κατοχύρωσε το έργο στον Ε.∆.Ε Γεώργιο Αθ. Ζέρβα που έδωσε 
την οικονοµικότερη προσφορά. 



3) Το έργο εκτελέστηκε σύµφωνα µε µελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
Καισαριανής. 
4) Στις 11/3/2014 υπογράφτηκε το αρ. πρωτ. 3420 συµφωνητικό για ποσό: 44.034,00 € - 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
5) Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ήταν ένας (1) µήνας, δηλαδή η συµβατική ηµεροµηνία 
περάτωσης του έργου ήταν η 11/4/2014. 
6) Την 11/4/2014 µε Α.Π. 4923 υποβλήθηκε αίτηση παράτασης περαίωσης του έργου µόνο 
για την τακτοποίηση υπερβάσεων ποσοτήτων και νέων τιµών εργασιών που ήδη είχαν 
εκτελεσθεί. 
7) Στις 27/2/2014, µε Α.Π. 2914, διαβιβάστηκε στην περιφέρεια Αττικής η µελέτη του έργου 
ώστε η χρηµατοδότηση να γίνει από αυτήν. ∆εν κατέστη όµως δυνατό για τυπικούς λόγους 
και η χρηµατοδότηση του έργου έγινε από τον ∆ήµο Καισαριανής. 
8) Την 16/6/2014, µε Α.Π. 4061, διαβιβάστηκε από τον ∆ήµο Καισαριανής στην Περιφέρεια η 
1η πιστοποίηση του έργου αξίας 32.073,28 €. 
9) Με Α.Π. 120525/17.06.2014 η Περιφέρεια Αττικής επέστρεψε την 1η πιστοποίηση, 
αδυνατώντας να προβεί στην πληρωµή αυτού επειδή δεν είχε συναφθεί προγραµµατική 
σύµβαση µεταξύ των δυο µερών. 
10)Η Τ.Υ του ∆ήµου συνέταξε τον 1ο Α.Π.Ε και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και τα οποία εγκρίθηκαν µε 
την απόφαση ∆.Σ   του ∆ήµου και εγκρίθηκε παράταση διαδικασιών έως 10/11/2014. 
11) Στις 17/11/2014, Α.Π. 13713, υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο η τελική επιµέτρηση 
εργασιών. 
12) Στις 18/11/2014 εγκρίθηκε η τελική επιµέτρηση των εργασιών. 
13) Για το Έργο εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης εργασιών την 10/11/2014. 
14) Το έργο περαιώθηκε εµπρόθεσµα και κανονικά σύµφωνα µε την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε 
και της χορηγηθείσας µε αυτόν παράτασης. 
15) Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατόν έλεγχο στις ποσότητες των 
εργασιών που εκτελέσθηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην τελική επιµέτρηση του έργου 
εγκεκριµένη την 18/11/2014 και αφού έλαβε υπ’όψη τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών 
εργασιών και τα λοιπά επιµετρητικά στοιχεία του φακέλου του έργου, παραλαµβάνει το έργο 
κατά είδος και ποσότητα εργασιών, όπως αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα και σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3669/2008. 
16) Ποσοτικώς το έργο εκτελέστηκε µε τις προδιαγραφές της µελέτης και τους κανόνες της 
τέχνης, γι’ αυτό η επιτροπή το παραλαµβάνει και ποιοτικώς. 
17) Η επιτροπή προτείνει όπως η παρούσα ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ παραλαβή θεωρηθεί ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
επειδή παρήλθε ο συµβατικός χρόνος συντήρησης του έργου. 
18) Λοιπές παρατηρήσεις της Επιτροπής: 
Με βάση και το άρθρο 75/Ν.3669/2008 υποβλήθηκε και το σχετικό ΦΑΥ για το εν λειτουργία 
έργο. 
Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε (6) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως. 
Καισαριανή …..../04/2016       Καισαριανή 04/04/2016   Καισαριανή 04/04/2016 
         Ο Ανάδοχος                   Οι επιβλέποντες µηχανικοί                       Η Επιτροπή 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΖΕΡΒΑΣ                      1.  ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΜΠΑΚΗ           Α)   ΣΩΚΙΑΛΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
  Πολιτικός Μηχανικός                        Πολιτικός Μηχανικός                Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός ΤΕ 
 
               2.  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΛΑΣΠΙΑΣ Β)     ΕΛΙΑΝΑ ΧΑΡΙΤΟΥ 
                     Πολιτικός Μηχανικός   Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 
                                                                                                       Γ)ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
               ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

                                                            



Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                        

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τον επισυναπτόµενο υπογεγραµµένο από την σχετική Επιτροπή 
Πρωτόκολλο Προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο : 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ». 
 

 

 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωσήφ 12) 
Αξιώτης Χρήστος 13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη Αικατερίνη 15) 
Κατσαρέλης Νικόδηµος  16) Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 27) Γαβρίλης 
Γεώργιος 18) Βούρλος ∆ηµήτριος  19) Λυκούδης Αλεβίζος 20) Βοσκόπουλος 
Χρήστος 21) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος .  
 
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    21/4/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
   
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 


