
 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  09 - 01 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :011/2017 
 
ΘΕΜΑ: Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ.126/30.11.2016 ένστασης του αναδόχου για το έργο: «Ανάπλαση-
Αναβάθµιση Ζώνης Πρασίνου Άθλησης και Αναψυχής κατά µήκος της εωφόρου ∆ενδροποτάµου»
αρ. µελ. 50/2012,  προυπ. 3.500.000,00 € 
 
 

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 09η του µήνα Ιανουαρίου έτους 2017, 

ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 22:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 

Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 312/05-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του 

προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 

(33) µελών ήταν παρόντες είκοσι επτά (27) και απόντες έξι(06)οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

κλήθηκαν  νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Αποστολίδου Μαρία 
2 Βαλάνος Νικόλαος 2 Εµεινίδης Αναστάσιος  
3 Κωνσταντίνου Κυριάκος 3 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
4 Καρράς Ευστράτιος 4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 
5 Κουσενίδης Αλέξανδρος 5 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Τσοµπανοπούλου Μελίσα  
7 Σουσλόγλου Νικόλαος 7  
8 Σιδηρόπουλος Σάββας 8  
9 Μανωλόπουλος Βασίλης 9  

10 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 10  
11 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 11  
12 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 12  
13 Γρούγιος Ηλίας 13  
14 Κατζικάς Γεώργιος 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 18  
19 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 19  
20 Λαϊνάκου Αφροδίτη 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος  21  
22 Αβραµίδης Μωϋσής 22  
23 Λαδάς Παράσχος 23  
24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  
25 Ράπτου Ολγα 25  
26 Νοτάκης Ιωάννης 26  
27 Σµήλιος Ηλίας 27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  

 
 



33  33  
 
Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

 

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία η οποία και παρέστη και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη, η οποία απουσίαζε. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Μανωλόπουλος 

Βασίλης  έθεσε υπόψη των µελών ότι :  

Με την υπ΄αριθ. 4797/26.06.2012 απόφαση  του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη  Κ. Μακεδονίας  έγινε η 

ένταξη της πράξης του έργου του τίτλου µε κωδικό ΜIS 376282 στο Ε.Π. ΄΄ Μακεδονία- Θράκη 2007 ÷ 

2013΄΄ και το ΄΄Σύµφωνο αποδοχής των όρων  της απόφασης ένταξης΄΄ . 

 

Το  ποσό ένταξης της πράξης ανήρθε σε 3.350.612,00 €.  

 

Με την υπ΄αριθ. 4271/08.05.2013 απόφαση  του Περιφερειάρχη  Κ. Μακεδονίας έγινε η1η τροποποίηση 

της πράξης του έργου του τίτλου µε κωδικό ΜIS 376282.  

 

Το  ποσό της πράξης ανήρθε σε 3.500.000,00 €. 

  

Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ.  

 

Με την υπ΄ αρίθµ. 282/27.08.2012 Α∆Σ εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου µε ανοικτό 

διαγωνισµό.  

 

Με την υπ΄αρίθµ. 89/21.05.2013 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και τα τεύχη 

δηµοπράτησης του έργου.  

 

Το έργο ∆ηµοπρατήθηκε την 11.06.2013.  

 

Με την υπ΄αρίθµ. 116/2013 απόφαση της Ο.Ε κατακυρώθηκε  το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην 

Κ/Ξ «Κ.Μπουµπούνας Κατασκευές ΕΕ – Τάτσης Γεώργιος και ΣΙΑ ΕΕ».  µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 

41,87%.  

 

Το παραπάνω έργο µε αρ. µελέτης : 50/2012 και προϋπολογισµό 3.500.000 € εκτελέστηκε, µε βάση 

την από 28.08.2013 σύµβαση ποσού 2.034.404,03  από την ανάδοχο Κ/Ξ «Κ.Μπουµπούνας 

Κατασκευές ΕΕ – Τάτσης Γεώργιος και ΣΙΑ ΕΕ».  

 



Η προσφορά του αναδόχου αναλυτικά είναι 1.400.311,83 € για εργασίες, 210.046,77 € για απρόβλεπτα 

, 213.606,89 € για ΓΕ+ΟΕ 18%, 43.628,42 € για αναθεώρηση και 380.417,01€ για ΦΠΑ.  

 

Η συµβατική προθεσµία του έργου ήταν η 28.08.2015. 

 

Με την υπ΄ αρίθµ. 400/15.12.2014 Α∆Σ  εγκρίθηκε ο 1ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών µε 

συνολική δαπάνη 2.034.404,03€.   

 

Με την υπ΄ αρίθ. 271/07.09.2015 Α∆Σ  εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσµίας µέχρι την 

28.10.2015.  

 

Με το υπ΄αριθ  115/26.11.2015 έγγραφό του (αριθ. πρωτ 16559/∆ΤΥ 5732/02.12.2015 της Υπηρεσίας 

µας), ο ανάδοχος υπέβαλλε την τελική επιµέτρηση εργασιών . 

 

Με το υπ΄αριθµ. 16559/∆ΤΥ 5732/02.12.2015 έγγραφό µας δόθηκε η βεβαίωση περάτωσης εργασίων. 

 

 Με το υπ΄αριθµ. 112/02.012.2015 έγγραφό του (µε αριθ. πρωτ. 16665/∆ΤΥ 5765/02.12.2015 της 

Υπηρεσίας µας), ο ανάδοχος µε θέµα ΄΄ ∆ιαχείριση πλεοναζόντων υλικών΄΄ αιτήθηκε   από τη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τη σύνταξη Νέας Τιµής για το κόστος ανακύκλωσης θεωρώντας ότι αυτό δεν 

είχε συµπεριληφθεί στο τιµολόγιο της µελέτης.  

 

Με το υπ΄αριθ. 16698/∆ΤΥ 5774/03.12.2015 έγγραφό µας  ζητήθηκε από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική 

Αρχή της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας η γνωµοδότησή της σχετικά µε το αίτηµα του αναδόχου µε θέµα 

΄΄ ∆ιαχείριση πλεοναζόντων υλικών΄΄  για τη σύνταξη Νέας Τιµής που αφορά το κόστος ανακύκλωσης.  

 

Με το υπ΄αριθ. 10008/ 04.12.2015 έγγραφό της (µε αριθ. πρωτ. 17784/∆ΤΥ 6109/21.12.2015 της 

Υπηρεσίας µας) η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Π.Κ.Μ.  θεώρησε ότι το τεθέν ζήτηµα για το 

συγκεκριµένο έργο είχε κριθεί πριν την υπογραφή της σύµβασης µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής  

και κάθε διαφορετική αντιµετώπισή του (δηλαδή η αποζηµίωση του αναδόχου µε τη σύνταξη Νέας 

Τιµής ) δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή.  

 

Με την υπ΄ αριθ. 409/14.12.2015 Α∆Σ  εγκρίθηκε ο 2ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών µε 

συνολική δαπάνη 1.836.700,38€.   

Με την υπ΄ αριθ. 308/03.10.2016  Α∆Σ  εγκρίθηκε ο 3ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών µε 

συνολική δαπάνη 1.599.748,283€.   

Με την υπ΄ αριθ. 355/2016 Α∆Σ για την αναβολή της έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής 

παραλαβής σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 73 του Ν.3669/2008 

Με το υπ΄αριθ. 14063/∆ΤΥ 4448/24.10.2016 έγγραφό µας διαβιβάσθηκε στον ανάδοχο το πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής 

 



Με το υπ΄αριθ. 16737/∆ΤΥ 5165/29.11.2016 έγγραφό µας,  το οποίο κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο την 

29.11.2016, του γνωστοποιήθηκε  ειδική διαταγή µε εντολή να προβεί στην αποκατάσταση των 

ελλείψεων που αναγράφονται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής  

Με το υπ΄αριθ. 126/30.11.2016 έγγραφο του αναδόχου (µε αριθ.16986/∆ΤΥ 5220/01.12.2016 έγγραφό 

µας) µε θέµα «Παρατηρήσεις – Ένσταση επί της ειδικής διαταγής σύµφωνα µε το πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής» αναφέρεται στις παραλείψεις του πρωτοκόλλου και συγκεκριµένα ποιες 

αποδέχεται και προτίθεται να τις τακτοποιήσει και για ποιες αποποιείται πλήρως την ευθύνη.  

Για τα αναγραφόµενα στην ένσταση του αναδόχου αναφέρουµε ότι : 

Τµήµα Α 

 

Παρ2.∆εν απαιτείται η σύνδεση των καλωδίων απλά η υπογείωση τους σε χώρο πρασίνου και η 

εναπόθεση τους σε  

          κοντινό φρεάτιο (έχει ενσωµατωµένη αναµονή υποδοχής καλωδίων).  Η εντολή αυτή α)είχε δοθεί  

          επανειληµµένα στον ανάδοχο β)τα συγκεκριµένα καλώδια βρισκόταν σε χώρο του αντικειµένου 

της  

          εργολαβίας και δεν είναι δυνατόν να είναι εκτεθειµένα στον χώρο του πρασίνου  

 

Παρ4.γ Το συνθετικό δάπεδο έχει υποστεί βλάβες (ρηγµατώσεις σε διάφορα σηµεία) και πρέπει να 

αποκατασταθεί. 

              Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ήδη είχε αναλάβει και πραγµατοποίησε στην διάρκεια κατασκευής 

του  

              έργου αποκατάσταση της γεωµετρίας των γηπέδων µε αυτοεπιπεδούµενο υλικό της εταιρείας  

              DUROSTICK 

 

Παρ5.γ Το συγκεκριµένο τοιχίο υπήρχε και αποτελούσε τµήµα περίφραξης του υπάρχοντος γηπέδου  

             5χ5.Εκτέλεστηκαν εργασίες επιχρίσεως από τον ανάδοχο και δόθηκαν επανειληµµένα 

υποδείξεις της  

             ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας για τον χρωµατισµό του τοιχίου µε σκοπό την προστασία του από τις 

καιρικές   

             συνθήκες. 

 

Τµήµα Β 

 

Παρ.3  Στο γήπεδο ποδοσφαίρου η η κάτω ντίζα (ούγια στην πλευρά του τοιχίου  περίφραξης)  

α) δεν στηρίχτηκε σε όλο το µήκος όπως θα έπρεπε µε κοχλίες ανά 0,70 µ   

β) οι κοχλίες (µαζί µε τις ροδέλες συγκράτησης της ντίζας) δεν τοποθετήθηκαν µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

άρεται η δυνατότητα µετακίνησης της ούγιας πάνω και κάτω 

Λόγω των προαναφεροµένων κατέστη δυνατό να γίνουν ζηµίες στα συρµατοπλέγµατα από την 

αθλητική χρήση του γηπέδου( πρόσκρουση µπάλας στο συρµατόπλεγµα µε µεγάλη ταχύτητα) αλλά και 

την αντιαθλητική χρήση (δυνατές έλξεις των συρµατοπλεγµάτων) 

 



Παρ.4  Στο πολυγήπεδο η κάτω ντίζα (ούγια στην πλευρά του τοιχίου  περίφραξης)  δεν στηρίχτηκε σε 

κανένα σηµείο όπως θα έπρεπε µε κοχλίες ανά 0,70 µ . 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να γίνουν ζηµίες στα συρµατοπλέγµατα από την αθλητική χρήση του 

γηπέδου( πρόσκρουση µπάλας στο συρµατόπλεγµα) αλλά και αντιαθλητικής χρήσης (δυνατές έλξεις 

των συρµατοπλεγµάτων)  

 

Παρ.5 Το δάπεδο του γηπέδου ποδοσφαίρου αποτελείται από 3Α (υπόβαση) , 5εκ ασφαλτικό υλικό και 

συνθετικό χλοοτάπητα  .Καταρχήν οι εστίες ποδοσφαίρου   πακτώθηκαν µε σιδηρόβεργες και δεν ήταν 

ικανοποιητική η αγκύρωση τους στο ασφαλτόµιγµα βάθους 5 εκ µε αποτέλεσµα την κίνηση των 

αγκυρίων στις οπές αγκύρωσης και την κατάλυση της στήριξης. 

Κατόπιν διανοίχτηκαν οπές Φ40 χιλ τοποθετήθηκαν αγκυρόβιδες και έγινε σκυροδέτηση µε 

τσιµεντοειδές κονίαµα ταχείας πήξεως. Κατά τον χρόνο πήξης του τσιµέντου είχαν τοποθετηθεί οι 

εστίες  και η άµεση αθλητική χρήση του γηπέδου (έπρεπε να αποτραπεί από τον ανάδοχο) δεν 

επέτρεψε την σωστή πάκτωση των αγγυρίων. 

 

Παρ.17 το τιµολόγιο  αναφέρει στήριξη µε ΕPDM. Στο σχέδιο τοµής του ηχοαποροφητικού τοίχου  

φαίνεται η ύπαρξη παρεµβύσµατος γύρω από το plexiglass µε σκοπό την στεγάνωση του. Η 

λειτουργικότητα του ηχοαποροφητικού τοίχου απαιτεί την στεγάνωση του για την εξάλειψη της 

µεταφοράς του ήχου. Η ανάγκη για την τοποθέτηση ΕPDM έγινε πιο επιτακτική όταν υποχρεώθηκε ο 

ανάδοχος λόγω βλάβης στην στήριξη των plexiglass (εξαιτείας µη ύπαρξης διάκενων) να δηµιουργήσει 

διάκενα για την παραλαβή θερµοκρασιακών µεταβολών. 

 

ΤΜΗΜΑ Γ 

Παρ.7 .Η βάνα αυτήν ήταν στο αντικείµενο της εργολαβίας , τοποθετήθηκε από τον ανάδοχο µε σκοπό 

την δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας του δικτύου άρδευσης και δεν µπορεί να βρίσκεται εκτός 

φρεατίου επισκέψεως, θα πρέπει να τοποθετηθεί σε φρεάτιο όπως κατασκευάστηκαν και τα υπόλοιπα 

αντίστοιχα φρεάτια .  

 

Παρ.8 Το δάπεδο του γηπέδου ποδοσφαίρου αποτελείται από 3Α (υπόβαση) , 5εκ ασφαλτικό υλικό και 

συνθετικό χλοοτάπητα  .Καταρχήν οι εστίες ποδοσφαίρου   πακτώθηκαν µε σιδηρόβεργες και δεν ήταν 

ικανοποιητική η αγκύρωση τους στο ασφαλτόµιγµα βάθους 5 εκ µε αποτέλεσµα την κίνηση των 

αγκυρίων στις οπές αγκύρωσης και την κατάλυση της στήριξης. 

Κατόπιν διανοίχτηκαν οπές Φ40 χιλ τοποθετήθηκαν αγκυρόβιδες και έγινε σκυροδέτηση µε 

τσιµεντοειδές κονίαµα ταχείας πήξεως. Κατά τον χρόνο πήξης του τσιµέντου είχαν τοποθετηθεί οι 

εστίες  και η άµεση αθλητική χρήση του γηπέδου (έπρεπε να αποτραπεί από τον ανάδοχο) δεν 

επέτρεψε την σωστή πάκτωση των αγγυρίων. 

 

Παρ.14,15 Στο γήπεδο ποδοσφαίρου και στο πολυγήπεδο η κάτω ντίζα (ούγια στην πλευρά του τοιχίου  

περίφραξης)  

α) δεν στηρίχτηκε σε όλο το µήκος όπως θα έπρεπε µε κοχλίες ανά 0,70 µ  



β) οι κοχλίες (µαζί µε τις ροδέλες συγκράτησης της ντίζας) δεν τοποθετήθηκαν µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

άρετε η δυνατότητα µετακίνησης της ούγιας πάνω και κάτω 

Λόγω των προαναφεροµένων κατέστη δυνατό να γίνουν ζηµίες στα συρµατοπλέγµατα από την 

αθλητική χρήση του γηπέδου( πρόσκρουση µπάλας στο συρµατόπλεγµα µε µεγάλη ταχύτητα) αλλά και 

αντιαθλητικής χρήσης (δυνατές έλξεις των συρµατοπλεγµάτων) 

 

Γενικές για όλα τα τµήµατα 

Παρ.1 Η επίδειξη του προγράµµατος πράγµατι είχε γίνει κατά την παράδοση σε λειτουργία . Όµως κατά 

την παράδοση σε λειτουργία διαπιστώθηκαν ότι το πρόγραµµα δεν είχε διαµορφωθεί σύµφωνα µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές. Κάποια πράγµατα από τότε έως τώρα διορθώθηκαν. Όµως ποτέ δεν επανήλθε 

ο ανάδοχος παρά του ότι του έχε ζητηθεί να µα επίδειξη την λειτουργία ώστε να γίνει η αντιστοίχιση µε 

τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Παρ.3 τάπες από  PVC είχαν τοποθετηθεί από τον εργολάβο στις ανοξείδωτες κουπαστές αλλά ο 

τρόπος συγκράτησης τους δεν ήταν ο ενδεδειγµένος(δεν κολλήθηκαν) µε αποτέλεσµα να πέσουν και 

να χαθούν. 

 

Παρ.4 µε το υπάρ7956/∆ΤΥ 2657/17.06.2016 έγγραφό µας διαβιβάσαµε στον ανάδοχο έγγραφό 

σχετικά µε τις παρατηρήσεις της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας που αφορούν διορθώσεις και 

συµπληρώσεις του ΦΑΥ και του µητρώου έργου. Έκτοτε ουδέποτε έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο 

διορθωµένο τεύχος και σχέδια του ΦΑΥ.  

 

Παρ.5 Στην  λεπτοµέρεια Λ02 φαίνεται ότι το υποστήλωµα της πέργκολας βρίσκεται σε πλήρη επαφή 

µε την διαµορφωµένη τελική στάθµη. 

  

Παρ.6. Στο άρθρο µε τίτλο « Ιστός κωνικός µήκους 4µ» ρητά αναφέρεται ότι στην τιµή περιλαµβάνεται 

το κάλυµµα βάσης όµως ποτέ και σε κανένα ιστό δεν τοποθετήθηκε παρά το ότι πληρώθηκε κάλυµµα 

βάσης . Επειδή η κατασκευή όλων των ιστών στην βάση τους δεν είναι σωστός προτάθηκε στον 

ανάδοχο η πλήρωση του κενού ανάµεσα στην πλάκα στερέωσης και στην πλάκα έδρασης ώστε να µην 

υπάρχει διάκενο καθώς κ η τοποθέτηση του καλύµµατος θα ήταν προβληµατική «( λόγω του τρόπου 

κατασκευής της βάσης). 

 

Όσο αφορά την αντικατάσταση των πρασίνων αναφέρουµε ότι : το πρόβληµα στην λειτουργία των 

αντλιών – που αναφέρεται στη ένσταση- είχε επιλυθεί πολύ πριν την διαρροή. Το συγκεκριµένο ζήτηµα 

έχει τεθεί σε γνωµοδότηση  µε  αίτηση θεραπείας στη υπ’αρ 245 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. Η αίτηση θεραπείας έγινε  δεκτή µε την υπάρ. Πρωτ. 87004/30.12.2016  απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης παρά τις καθ΄ολοκλήρου 

νόµιµες αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν από τον ∆ήµο. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

 



                                                                  Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 

Την απόρριψη της ένστασης του αναδόχου µε το υπ΄αριθ. 126/30.11.2016 έγγραφο του που 

αφορούσε Παρατηρήσεις-Ένσταση επί της ειδικής διαταγής σύµφωνα µε το πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 

∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,  

 

                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)Εγκρίνει την απόρριψη της ένστασης του αναδόχου µε το υπ΄αριθ. 126/30.11.2016 έγγραφο του που 

αφορούσε Παρατηρήσεις-Ένσταση επί της ειδικής διαταγής σύµφωνα µε το πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής. 

Β)Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 011/2017 

 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 

    Ο Πρόεδρος    

 

                                                                                                            Τα Μέλη 

Κουσενίδης Αλέξανδρος     Αµπελόκηποι  10 - 01 - 2017 

  

Η Ειδική Γραµµατέας                                                                          Ο Πρόεδρος   

  

 

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Κουσενίδης Αλέξανδρος 


