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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 18-5-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 134 / 2015 
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
ΘΕΜΑ: Ορισµός Επιτροπής Παραλαβής  Καλής Εκτέλεσης για το έργο:  « ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΟΥ  
Ε∆ΑΦΟΥΣ  ΤΟΥ  ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ ΕΠΙ  ΤΗΣ Ο∆ΟΥ  ∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 5 » µε αριθµό µελέτης 36/15 
και προϋπολογισµό 4.984,70 €.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 18ην του µήνα Μαϊου του έτους 2015 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 6519/14-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου,  
που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία,  
δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Μεζίκης Βασίλειος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, 
Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος,  
Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα,  
Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Καρράς Ευστράτιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία. 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. 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 ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και κα Κόπτη 
Ελενη και Παλληκαρίδου Αναστασία.  
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και  ο Αντιδήµαρχος κος 

Μανωλόπουλος Βασίλειος έθεσε υπ΄ όψιν των µελών ότι  

Σχετικά µε το έργο   «∆ιαµόρφωση του εδάφους του οικοπέδου επί της οδού 
∆ηµοσθένους 5» µε αριθµ. µελ. 36/15 και προϋπολογισµό 4.984,70 €, σας ενηµερώνουµε 
ότι:     
 
1. Η αριθµ. 36/2015 µελέτη, συντάχθηκε από τη Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης. 

2. Με την αριθ. 100/30.03.2015 απόφαση ∆.Σ. εγκρίνεται η εκτέλεση του έργου µε τη 
διαδικασία της απευθείας σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 15 του Π.∆. 171/1987  ( 
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µικρά έργα και εργασίες συντήρησης που η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 
5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ)  όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 229/1999 και ισχύει µέχρι 
σήµερα. 

3. Με την αριθ. 50/06.04.2015 απόφαση Ο.Ε. έγινε η έγκριση της απ΄ ευθείας ανάθεσης του 
έργου στην εταιρεία «ΑΛΦΑΚΑΤ Ο.Ε.» Ιωάννης Ρουπακιάς και ΣΙΑ Ο.Ε. µε ποσοστό 
έκπτωσης (2,00 %) επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης. 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014, οι επιτροπές παραλαβής, µε την 

επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 15 του Π.∆.171/1987 (Α΄84), αποτελούνται 
από δύο δηµοτικούς συµβούλους.   
Σύµφωνα µε τα παραπάνω: 
 
                                                                       ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 
 
 
1. Τον ορισµό της Επιτροπής Παραλαβής Καλής Εκτέλεσης έργων αξίας µέχρι 5.869,41 € 

βάσει του άρθρου 15 του Π.∆. 171/1987.  
2. Την παραλαβή (καλή εκτέλεση) του έργου «∆ιαµόρφωση του εδάφους του 
οικοπέδου επί της οδού ∆ηµοσθένους 5» µε αριθµό µελέτης 36/15 και 
προϋπολογισµό 4.984,70 €, από την ανωτέρω ΕπιτροπήΠαραλαβής Καλής 
Εκτέλεσης έργων αξίας µέχρι 5.869,41 € βάσει του άρθρου 15 του Π.∆. 171/1987. 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014, µε την επιφύλαξη των διατάξεων 
του άρθρου 15 του Π.∆. 171/1987  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                          Οµόφωνα 
 
Εγκρίνει:  

Α). Τον ορισµό της Επιτροπής Παραλαβής Καλής Εκτέλεσης έργων αξίας µέχρι 5.869,41 € βάσει 

του άρθρου 15 του Π.∆. 171/1987 για το έτος 2015 ορίζοντας τους: 

α.  Παναγιωτίδης Γαβριήλ και Καρά Ευστράτιο, τακτικά µέλη  και  

β.  Γυµνόπουλο Κοσµά και Πουρσανίδη ΤΡιαντάφυλλο, αναπληρωµατικά µέλη. 

Β). Την παραλαβή (καλή εκτέλεση) του έργου «∆ιαµόρφωση του εδάφους του οικοπέδου επί 
της οδού ∆ηµοσθένους 5» µε αριθµό µελέτης 36/15 και προϋπολογισµό 4.984,70 €, από την 
ανωτέρω ΕπιτροπήΠαραλαβής Καλής Εκτέλεσης έργων αξίας µέχρι 5.869,41 € βάσει του 
άρθρου 15 του Π.∆. 171/1987. 
 
Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
 
                       Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 134/ 2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
    Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι 19 - 5 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος     
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   Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος 
 


