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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ  ΓΖΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 16-1-2015 

ΓΥΤΗΚΖΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 

 

Αξηζκόο  Απόθαζεο  5 / 2015 

 

Θ Ε Μ A: «Σπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο έξγσλ θάησ ησλ 5.869,41 επξώ» 

 

 Σηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 

2015 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 13.00΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 57/9-1-

2015 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 95 θαη 247 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006). 

 Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν. 

3463/2006), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ ήηαλ: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε  (7) 
 

1. Γσγάθνο Σηέθαλνο     5. Μπαξκπνπλάθεο Αιέμαλδξνο  

2. Εαραξηάδεο Λάδαξνο    6. Αιεμηάδνπ Ησάλλα 

3. Τειίδεο Αλαζηάζηνο    7. Κνπζαγηαλλίδεο Τξηαληάθπιινο 

4. Κηνζένγινπ Διεπζέξηνο 
 

Α Π Ο Ν Σ Ε  (6) 
 

1. Καλάθεο Σηπιηαλόο     4. Κεραγηάο Αλέζηεο  

2. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο    5. Λαιέο Γεκήηξηνο 

3. Γαβξηειίδεο Ησάλλεο    6. Σηνύπαο Κσλζηαληίλνο 
 

 νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 
 

 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 3
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «ζπγθξόηεζεο ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο έξγσλ θάησ ησλ 

5.869,41 επξώ», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 
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β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 171/1987, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 1 

ηνπ Π.Γ. 229/1999. 

γ) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4024/2011. 

δ) Τελ αξηζκ. ΓΗΣΚΠΟ/Φ.18/νηθ.21508/4-11-2011 (ΦΔΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόθαζε ηνπ 

Υπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

ε) Τελ αλαγθαηόηεηα ζπγθξόηεζεο ηεο επηηξνπήο. 

 

 

 Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ όηη ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 171/1987, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 

229/1999, ηα έξγα θαη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο, πνπ ζεσξνύληαη θαηά ηε λνκνζεζία σο 

δεκόζηα ηερληθά έξγα, ε δαπάλε ησλ νπνίσλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 5.869,41 επξώ 

(ρσξίο Φ.Π.Α.), παξαιακβάλνληαη από επηηξνπή παξαιαβήο, πνπ απνηειείηαη από δύν (2) 

κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ ή από ππαιιήινπο νηαζδήπνηε θαηεγνξίαο θαη βαζκνύ, νη νπνίνη 

νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, αθνύ πξνεγεζεί ε δηελέξγεηα δεκόζηαο 

θιήξσζεο. Τα κέιε ηεο επηηξνπήο ζπληάζζνπλ βεβαίσζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε θαη ην 

εύινγν ηεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ. 

Σύκθσλα κε ηε δηελεξγεζείζα θιήξσζε πνπ έιαβε ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεδξίαζεο από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σπλδέζκνπ, σο κέιε ηεο επηηξνπήο, θιεξώζεθαλ ε 

Αιεμηάδνπ Ησάλλα, κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Κηνζένγινπ Διεπζέξην θαη ν 

Μπαξκπνπλάθεο Αιέμαλδξνο, κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Εαραξηάδε Λάδαξν. 

 

 

 Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 171/1987, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 1 

ηνπ Π.Γ. 229/1999. 

γ) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4024/2011. 

δ) Τελ αξηζκ. ΓΗΣΚΠΟ/Φ.18/νηθ.21508/4-11-2011 (ΦΔΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόθαζε ηνπ 

Υπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

ε) Τελ αλαγθαηόηεηα ζπγθξόηεζεο ηεο επηηξνπήο. 
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Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

 

 Α. Σπγθξνηεί ηελ επηηξνπή παξαιαβήο έξγσλ θαη εξγαζηώλ ζπληήξεζεο, πνπ 

ζεσξνύληαη θαηά ηε λνκνζεζία σο δεκόζηα ηερληθά έξγα, θάησ ηνπ πνζνύ ησλ 5.869,41 

επξώ γηα ην έηνο 2015, ε νπνία πξνέθπςε κεηά από δηελέξγεηα δεκόζηαο θιήξσζεο, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4024/2011. 

 Β. Ζ επηηξνπή απνηειείηαη από ηνπο: 

1) Αιεμηάδνπ Ησάλλα, σο ηαθηηθό κέινο θαη ηνλ Κηνζένγινπ Διεπζέξην, σο αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο. 

2) Μπαξκπνπλάθε Αιέμαλδξν, σο ηαθηηθό κέινο θαη ηνλ Εαραξηάδε Λάδαξν, σο 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 

θαη ζα παξαιακβάλεη θάζε δεκόζην ηερληθό έξγν αμίαο θάησ ηνπ πνζνύ ησλ 5.869,41 επξώ 

γηα ην έηνο 2015, κε ηελ επηθύιαμε αιιαγήο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηελ ηζρύ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν. 4281/2014. 

 

 

 Ζ απόθαζε απηή έιαβε  α/α  5. 

 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

       Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 

Τειίδεο Αλαζηάζηνο         Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο            ΠΔ Γηνηθεηηθόο 
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