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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 40η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1560/2013 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 26/07/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 23/07/2013.  

 

Θέµα 6o  

Έγκριση τροποποίησης µελέτης του έργου "∆ίκτυο οµβρίων και συλλεκτήρων στον Ο.Τ.Α. 
Μελισσίων". 
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος 
Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

• Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης: «ΑΤΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. 
Λυµπέρη, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
Α.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Η µελέτη του έργου «Μελέτη δικτύου οµβρίων και συλλεκτήρων ΟΤΑ της Νοµ. Αθηνών -∆ήµοι 
Μελισσιών, Ν. Ερυθραίας, Κηφισιάς και Αιγάλεω» και των τευχών δηµοπράτησης συντάχθηκαν 
µε µέριµνα της Ν.Ε. Νοµαρχίας Αθηνών και εγκρίθηκαν µε την υπ΄ αριθµ. 254/2010 Απόφαση 
της Νοµαρχιακής Επιτροπής Προγραµµατισµού – Τεχνικών Έργων – Πολεοδοµίας. 

2. Τη µε αρ. πρωτ. 554/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για 
έγκριση της 1ης Συµπληρωµατικής µελέτης του έργου «Μελέτη ∆ικτύου Οµβρίων και 
Συλλεκτήρων ΟΤΑ της Ν. Αθηνών ∆ήµοι Μελισσίων, Ν. Ερυθραίας, Κηφισιάς και Αιγάλεω» και 
τευχών δηµοπράτησης. 
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3. Την µε αρ. πρωτ. 317/2011 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για έγκριση 
σκοπιµότητας υποβολής προτάσεως του έργου του θέµατος στο ¨ΠΕΠ Αττικής 2007-2013¨. 

4. Την µε αρ. 113995/21-11-2011 αίτηση χρηµατοδότησης πράξης της Περιφέρειας Αττικής προς 
την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή για την ένταξη του έργου στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013». 

5. Την µε αρ. πρωτ. 4610/9-4-2012 Απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ 2007-2013/Ε.Π. «Αττική» του 
έργου «∆ΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ» µε προϋπολογισµό 
5.257.000,00 € (µε τον Φ.Π.Α.). 

6. Την µε αρ. πρωτ. 1516/16-5-2012 Απόφαση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Αττικής για προέγκριση ∆ηµοπράτησης των υπο-έργων της πράξης του θέµατος. 

7. Την υπ’ αριθµ. 824/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την 
έγκριση της ∆ιακήρυξης και της Αποστολής Περίληψης του έργου  «∆ΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ» µε προϋπολογισµό 5.257.000,00 € (µε τον Φ.Π.Α.). 

8. Με την υπ’ αρ. 1926/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου «∆ΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ 
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ» στην εταιρεία «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.», µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 50.76%, συνολικής 
δαπάνης 2.588.346,11 € (µε Φ.Π.Α.). 

9. Στις 27-02-2013, υπογράφηκε µεταξύ αναδόχου και Υπηρεσίας η σύµβαση του έργου µε 
προθεσµία εκτέλεσης δέκα (10) µηνών και για ποσό 2.588.346,11 € συµπεριλαµβανοµένης της 
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 

10. Με το µε αρ. πρωτ. οικ.100102/22-5-2013 έγγραφο της ∆ΤΕΠΑ προς την Ενδιάµεση 
∆ιαχειριστική Αρχή διαβιβάστηκαν τα δικαιολογητικά για το έλεγχο της υπογραφείσας σύµβασης 
κατασκευής του έργου. 

11.  Με το αριθµ.  64597/2-4-2013 έγγραφό της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει προβλήµατα που 
εντοπίστηκαν σε διάφορα σηµεία του έργου και τα οποία δεν µπορούσαν να αντιµετωπιστούν µε 
την πλήρη εφαρµογή της υφιστάµενης µελέτης.  

12. Με το αριθµ. 64597/12-4-2013 έγγραφο της ∆.Τ.Ε.Π.Α προς τον µελετητή ζητείται η γνώµη του 
για τα προβλήµατα που ετέθησαν από τον ανάδοχο.  

13. Με το αριθµ. 100165/22-5-2013 έγγραφο του µελετητή κατατέθηκε η προσαρµογή της µελέτης 
από τον µελετητή του έργου. 

14. Την από 12-7-2013 Εισήγηση – Αναφορά του Προϊσταµένου ΤΥΛΕΒ/∆ΤΕΠΑ µε την οποία 
υποβλήθηκε ο 1ους ΑΠΕ του έργου του θέµατος στην Προϊσταµένη Αρχή 

15. Το µε αρ. πρωτ.  ΟΙΚ. 140961/ 16-7-2013 έγγραφο της ∆ΤΕΠΑ προς την Ενδιάµεση 
∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής για την προέγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου του 
θέµατος. 

16. Το µε αρ. πρωτ. 3023/18 -7-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής µε την οποία 
διατυπώνει την σύµφωνη γνώµη της για την έγκριση του  1ου ΑΠΕ του έργου του θέµατος.  

17. Την µε 8η γνωµοδότηση της 7ης Συνεδρίασης της 26-7-2013 του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
της Περιφέρειας Αττικής µε την οποία διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου στην 
Τροποποίηση της Μελέτης και την έγκριση του 1ου ΑΠΕ ως προς την διαχείριση των επί 
έλασσον δαπανών.  

Το παρόν έργο διέπεται από τις διατάξεις περί δηµοσίων έργων και τις κείµενες εγκυκλίους όπως 
αυτές ισχύουν σήµερα ( Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε) τον Ν.4070/12 όπως ισχύουν σήµερα κ.τ.λ).  
 
Β.    ΑΝTIΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ  1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ  

Αντικείµενο του παρόντος έργου είναι η κατασκευή των αγωγών του εσωτερικού δικτύου 
αποχέτευσης οµβρίων σε διάφορες περιοχές του ΟΤΑ Μελισσίων που αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα λόγω πληµµυρών καθώς και των συλλεκτήρων αποδεκτών των παραπάνω 
αγωγών.  
Οι προτεινόµενοι αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων διατάσσονται σε συγκεκριµένα σηµεία του ΟΤΑ 
Μελισσίων για την αντιµετώπιση τοπικών κυρίως πληµµυρικών προβληµάτων. Το σύνολο των 
αγωγών οµβρίων διατάσσεται σε διανοιγµένες οδούς και αποσκοπεί στην αποµάκρυνση των 
οµβρίων από την υπό µελέτη περιοχή.  

 Το συνολικό µήκος των προτεινόµενων αγωγών οµβρίων ανέρχεται σε 5.797,10 µ. (δίκτυα 
οµβρίων και συλλεκτήρων) σύµφωνα µε την µελέτη δηµοπράτησης. Πιο αναλυτικά: 

• Προτείνεται δίκτυο αγωγών οµβρίων στην περιοχή του Σισµανόγλειου, που περιλαµβάνει τις 
οδούς Ζωοδόχου Πηγής, Αντ. Τρίτση, Γεννηµατά, Σάµου, Σύµης, Στρ. Λελούδα, Σκιάθου, 
Κρήτης, Παπαναστασίου. Τελικός αποδέκτης του δικτύου θα είναι οι προβλεπόµενοι από την 
Προµελέτη της ΕΥ∆ΑΠ συλλεκτήρες οµβρίων των οδών Σισµανογλείου – Ζωοδόχου Πηγής, 
Σισµανογλείου – Κορυτσάς – Σάµου και της οδού Σύµης. 
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• Προτείνεται αγωγός οµβρίων στην οδό ∆αβάκη, µε κατάληξη τον προβλεπόµενο από την 
Προµελέτη της ΕΥ∆ΑΠ συλλεκτήρα οµβρίων των οδών Αλεξ. Παπάγου – Γράµµου. 

• Προτείνεται δίκτυο αγωγών οµβρίων στις οδούς Χρυσοστόµου Σµύρνης, ∆αβάκη και Κων. 
Καραµανλή, µε κατάληξη το υφιστάµενο τεχνικό του Ρέµατος Σαλίγγαρου στην οδό Κων. 
Καραµανλή.   

• Προτείνεται αγωγός οµβρίων στις οδούς Σαράφη, Τσιγάντε και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, µε 
κατάληξη το υφιστάµενο τεχνικό του Ρέµατος Σαλίγγαρου στην οδό Ρώτα.   

• Προτείνεται αγωγός οµβρίων στις οδούς Μουσών και Τερψιθέας, µε κατάληξη το υφιστάµενο 
τεχνικό του Ρέµατος Παλιαγιάννη. 
Όσον αφορά στους κύριους συλλεκτήρες – τελικούς αποδέκτες των παραπάνω προτεινόµενων 
αγωγών οµβρίων ισχύουν τα ακόλουθα: 

Ο∆ΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Κύριοι συλλεκτήρες οµβρίων της Ζώνης 24Λ µε τελικό αποδέκτη το Ρ. 

Αµαρουσίου 

Σισµανογλείου – Κορυτσάς – Σάµου 
(Αγωγός 24Λ5Α) 

Εκβάλλει στο Ρ.Αµαρουσίου  

Σύµης  
(Αγωγός 24Λ5Α-8) 

Εκβάλλει στον αγωγό της οδού Σάµου. 

Παπάγου – Γράµµου  
(Αγωγός 24Λ6-2)  

Εκβάλλει στον υφιστάµενο ωοειδή αγωγό 
Ω1.00x1.50  της οδού ∆ηµοκρατίας. 

Κύριοι συλλεκτήρες οµβρίων της Ζώνης 28Λ µε τελικό αποδέκτη το Ρ. 

Μελισσίων – Πολυδρόσου 

Σισµανογλείου - Ζωοδόχου Πηγής  
(Αγωγός 28Λ0) 

Εκβάλλει στο Ρ. Μελισσίων - Πολυδρόσου.  

 
Η ανάδοχος εταιρεία µε το υπ’ αριθµ. 64597/2-4-2013 έγγραφό της αναφέρει τα προβλήµατα 
που εντοπίστηκαν σε διάφορα σηµεία του έργου και τα οποία δεν µπορούσαν να 
αντιµετωπιστούν µε την πλήρη εφαρµογή της υφιστάµενης µελέτης. 
 
Κατόπιν αλληλογραφίας µε τον µελετητή προτείνεται προσαρµογή της µελέτης στις θέσεις 
αυτές και συγκεκριµένα: 

• Όσον αφορά το πρόβληµα της αδυναµίας εκβολής του αγωγού Μ9 (οδού Τερψιθέας) στη 
θέση που προβλέπει η µελέτη λόγω της µη-υλοποίησης της διευθέτησης του ρέµατος 
Παλιαγιάννη και της ανυπαρξίας υφιστάµενου σαφώς διαµορφωµένου αποδέκτη στη 
συγκεκριµένη θέση.  Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το παραπάνω πρόβληµα προτείνεται η 
τροποποίηση της χάραξης του αγωγού Μ9 µε κατάργηση του τµήµατος Μ9/1 έως Μ9/4 και 
αλλαγή της πορείας του αγωγού από τη διατοµή Μ9/4 µέσω των οδών Αγ. Ιωάννου και 
Αλεξανδρουπόλεως έως τη διατοµή Μ8/9 του αρχικά προβλεπόµενου αγωγού Μ8 µέσω του 
οποίου εκβάλλει σε υφιστάµενο τεχνικό της οδού Ρώτα. Προτείνεται επίσης η κατάργηση του 
τµήµατος Μ8/9 έως Μ8/19 του αγωγού Μ8. 

• Όσον αφορά τη µη υλοποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 
(αδιάνοικτο τµήµα 20µ) πριν την συµβολή της µε την οδό Σισµανογλείου απ΄ όπου 
προβλέπονταν να διέλθει ο συλλεκτήρας 28Λ0 της εγκεκριµένης οριστικής µελέτης. 
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το παρόν πρόβληµα προτείνεται η τροποποίηση της χάραξης 
του αγωγού 28Λ0 από το φρεάτιο 28Λ0-2β (συµβολή των οδών Ικαρίας και Ζωοδόχου Πηγής) 
και προτείνεται η διέλευσή του µέσω της οδού Ικαρίας και Σισµανογλείου έως την εκβολή του 
στο ρέµα Μελισσίων. Ο αγωγός τροποποιείται και µηκοτοµικά (λόγω ύπαρξης δικτύου 
ακαθάρτων) και επαναδιαστασιολογείται.   
   
Οι ανωτέρω προσαρµογές της µελέτης είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή και 
ολοκλήρωση του έργου εντός του προβλεπόµενου χρονοδιαγράµµατος. Επισηµαίνεται ότι οι 
αλλαγές αυτές δεν οφείλονται σε λάθη ή παραλείψεις της µελέτης εφαρµογής αλλά στους 
ακόλουθους πραγµατικούς λόγους : 

1. Για την εκπόνηση της µελέτης ελήφθη υπόψη ο σχεδιασµός της ΕΥ∆ΑΠ στην περιοχή του 
έργου. Συγκεκριµένα είχε εκπονηθεί προµελέτη που προέβλεπε τη διευθέτηση του ρέµατος 
Παλιαγιάννη, η οποία ελήφθη υπόψη στη σύνταξη της µελέτης, αλλά η οποία δεν έχει 
υλοποιηθεί µέχρι σήµερα. 

2. Στην περιοχή περί την οδό Σισµανογλείου, δεν έχει εφαρµοστεί µέχρι σήµερα το εγκεκριµένο 
ρυµοτοµικό σχέδιο της περιοχής.  
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Επιπλέον όλες οι προτεινόµενες αλλαγές παροχετεύουν τα προβλεπόµενα όµβρια των 
λεκανών απορροής που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη της µελέτης µε ασφάλεια και 
χωρίς υπέρβαση της συµβατικής δαπάνης. Εν κατακλείδι, µε  τις παρούσες απαραίτητες 
προσαρµογές στην αρχική µελέτη το έργο είναι ολοκληρωµένο και πλήρως λειτουργικό.   
Συνολικά το µήκος των αγωγών που προτείνεται να κατασκευαστεί µετά την προσαρµογή της 
µελέτης είναι 5.797,10 µ. αντί του συνολικού µήκους 5.847,10 µ. της µελέτης (αύξηση του 
συνολικού µήκους των αγωγών κατά 50µ.). 
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε σε εφαρµογή του άρθρου 57 του Ν.3669/08 για 
να συµπεριλάβει:  
1. τις αυξοµειώσεις στις ποσότητες και εποµένως στη δαπάνη εκτέλεσης συγκεκριµένων 
εργασιών που προκύπτουν εξαιτίας των παραπάνω προσαρµογών  και οι οποίες  
συνοψίζονται ως εξής:  

• Οµάδα Α  

Χωµατουργικά- Αντιµετώπιση Υδάτων – Αντιστηρίξεις- Λοιπές Προστατευτικές 

Κατασκευές 

Ουδεµία αλλαγή πραγµατοποιείται στα εγκεκριµένα άρθρα τιµολογίου. 

• Οµάδα Β  

Κατασκευές από σκυρόδεµα- Στεγανοποιήσεις- Οικοδοµικές Εργασίες – Λοιπές 
Εργασίες 

Ουδεµία αλλαγή πραγµατοποιείται στα εγκεκριµένα άρθρα τιµολογίου. 

• Οµάδα Γ  

Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές - Σωληνώσεις – ∆ίκτυα – Λοιπές Κατασκευές 

∆ικτύων  

Αύξηση ποσοτήτων στα άρθρα τιµολογίου µε α/α  36, 37,38 συνολικής δαπάνης € 
84.966,38 (προ εκπτώσεως) και 41.633,53 € µετά την εφαρµογή της έκπτωσης της 
οµάδας 51%. 
Αντίστοιχα µείωση ποσοτήτων στα άρθρα τιµολογίου µε α/α 28, 29, 32, 34, 35 συνολικής 
δαπάνης € 84.966,38 (προ εκπτώσεως) και 41.633,53 € µετά την εφαρµογή της 
έκπτωσης της οµάδας 51%. 
Η συνολική διαφορά της δαπάνης εργασιών είναι : 41.633,53 – 41.633,53 = 0,00 €. 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ – ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ  

Οι µειώσεις των συµβατικών ποσοτήτων κατά οµάδες εργασιών παρουσιάζονται στον 
επισυναπτόµενο πίνακα «Ελέγχου µεταβολών επί έλαττον - επί πλέον δαπανών και 
απορρόφησης απροβλέπτων», σύµφωνα µε τον οποίο:   

• Στην οµάδα A- Χωµατουργικά- Αντιµετώπιση Υδάτων – Αντιστηρίξεις- Λοιπές 
Προστατευτικές Κατασκευές, ουδεµία αλλαγή πραγµατοποιείται. 

• Στην οµάδα Β- Κατασκευές από σκυρόδεµα- Στεγανοποιήσεις- Οικοδοµικές Εργασίες – 
Λοιπές Εργασίες, ουδεµία αλλαγή πραγµατοποιείται. 
Στην οµάδα Γ- Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές - Σωληνώσεις – ∆ίκτυα – Λοιπές 
Κατασκευές ∆ικτύων, δεν προκύπτει διαφορά της συµβατικής δαπάνης εργασιών.   

  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου ΑΠΕ 

Η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ (σε Ευρώ) αναλυτικά είναι: 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1
ος

  ΑΠΕ ∆ιαφορές από τη 

σύµβαση 

∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(µε συνυπολογισµό 

έκπτωσης) 
1.506.109,84 1.506.109,84 0,00 

ΓΕ & ΟΕ 18% 271.099,77 271.099,77 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.777.209,61 1.777.209,61 0,00 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 266.581,44 266.581,44 0,00 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 0,00 0,00  

ΣΥΝΟΛΟ 2.043.791,05 2.043.791,05 0,00 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 60.555,38 60.555,38  

ΣΥΝΟΛΟ 2.104.346,43 2.104.346,43  

Φ.Π.Α  23% 483.999,68 483.999,68 0,00 

ΓΕΝ.  ΣΥΝΟΛΟ 2.588.346,11 2.588.346,11 0,00 
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Συνολικά η δαπάνη των εργασιών είναι 2.588.346,11 € και είναι σε ισοζύγιο µε την δαπάνη της 
υπογραφείσης σύµβασης (2.588.346,11 €). 
Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω : 

Εισηγούµαστε 
την έγκριση της τροποποίησης της µελέτης του έργου : «∆ΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ 

ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ», προϋπολογισµού 5.257.000,00 €, αναδόχου «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.» 
  

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Την έγκριση της τροποποίησης της µελέτης του έργου : «∆ΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ 
ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ», προϋπολογισµού 5.257.000,00 €, αναδόχου «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.» 
   

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Ιωάννης Αξαρλής  

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

Νικόλαος Ανδρουλακάκης 

 

ΑΔΑ: ΒΛΩ77Λ7-ΦΩ0


