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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

                                        

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                   Από το πρακτικό της  22 - 9 - 2014 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689- 690 
Αριθ.  Απόφ. 264/2014 
 
ΘΕΜΑ:  Ορισµός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής  για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ –ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»  µε αριθµ. µελ. 68/2013 και 
προϋπολογισµό  199.977,00€.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 22αν του µήνα Σεπτεµβρίου έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 πµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 12982/18-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του 
πλειοψηφήσαντος Συµβούλου,  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, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, 
Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Μεζίκης Βασίλειος, Κάτζικας Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Εµεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σουσλόγλου 
Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, 
Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, 
Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Καρράς Ευστράτιος, Λαδάς Παράσχος, Πεχλιβανίδης 
Νικόλαος, Σµήλιος Ηλίας.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην 
οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν 
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
Παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επίσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη και Μενεµένης κα Παλληκαρίδου Αναστασία. 
 

Ο Πρόεδρος αναφέρει το 9ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος 
Μανωλόπουλος Βασ. έθεσε υπ’ όψιν  του Συµβουλίου ότι σχετικά µε το έργο  
’Αποκατάσταση οδικού δικτύου ∆ήµου Αµπελοκήπων –Μενεµένης ‘ µε αριθµ. µελ. 
68/13 και προϋπολογισµό 199.977,00€, σας ενηµερώνουµε ότι:     
 
1. Με την µε αριθµό 237/13  Απόφαση του ∆.Σ. εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου µε 

ανοιχτό διαγωνισµό. 
2. Με την µε αριθµό   118/13  Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης της 

δηµοπρασίας. 
  
3. Με την µε αριθµό 139/30.07.2013 Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε η κατακύρωση του 

διαγωνισµού στην εταιρεία Φάνης Ι. Μεσοχωρίτης Ε∆Ε φέροντας έκπτωση (45,00 %) 
επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης.   

4. Στις 28.09.2013 υπογράφθηκε η σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου και της αναδόχου 
εταιρείας. 

  
5. Με την µε αριθµό 402/04.11.2013 Απόφαση του ∆.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός 

Πίνακας του έργου. 
7. Το έργο περατώθηκε εµπρόθεσµα, σύµφωνα µε την αριθµό πρωτ. 17437/∆ΤΥ 
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5002/08.11.2014 βεβαίωση περάτωσης εργασιών. 
8. Στις 27.11.2014 εγκρίθηκε  η τελική επιµέτρηση των εκτελεσθέντων εργασιών, η οποία 

συντάχθηκε από τον ανάδοχο.  
 
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.δ.171/1987 (Α΄84), αποτελούνται από ένα 
δηµοτικό σύµβουλο και : 
 
α) για έργα προϋπολογισµού µέχρι 1.000.000 ευρώ από δυο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ 
µηχανικών και ενός υπαλλήλου ΤΕ µηχανικών. 
β)  για έργα προϋπολογισµού άνω του 1.000.000 ευρώ από τρεις υπαλλήλους κατηγορίας 
ΠΕ µηχανικών ή δυο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ µηχανικών και ενός υπαλλήλου ΤΕ 
µηχανικών. 
 
Για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εφαρµόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της 
προβλεπόµενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α΄226)  κλήρωσης. 
 

Η Τεχνική υπηρεσία διενήργησε τη ∆ευτέρα , 01.09.2014, κλήρωση για την ανάδειξη των 
µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής 
Παραλαβής για το έργο ‘’’Αποκατάσταση οδικού δικτύου ∆ήµου Αµπελοκήπων –
Μενεµένης’’ µε αριθµ. µελ. 68/13 και προϋπολογισµό  199.977,00€. Τα ονόµατα των 
υπαλλήλων που κληρώθηκαν φαίνονται στο µε ∆ΤΥ 3129/01.09.2014 Πρακτικό κληρώσεως, 
το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
Το γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου (υπηρεσία που είναι αρµόδια γενικά για τη διοικητική - 
γραµµατειακή υποστήριξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) διενήργησε την από 18 -9-2014  
κλήρωση για την ανάδειξη των δηµοτικών συµβούλων, που θα αποτελέσουν µέλη (τακτικό 
και αναπληρωµατικό) της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου Τα ονόµατα των 
συµβούλων που κληρώθηκαν εµφαίνονται στο από 18-9-2014 Πρακτικό Κληρώσεως, το 
οποίο θέτω υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω: 
 
                                                                       ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 
 
 
1. Τον ορισµό της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου ’’Αποκατάσταση 

οδικού δικτύου ∆ήµου Αµπελοκήπων –Μενεµένης’ µε αριθµ. µελ. 68/13 και 
προϋπολογισµό 199.977,00€. 

  
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του  προέδρου, τα πρακτικά κληρώσεως για την συγκρότηση των επιτροπών 

                                                         
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                       Οµόφωνα 
 Οι κος Νοτάκης και κα Τσοµπανοπούλου εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για το επίπεδο των 
ειδικών γνώσεων των κληρωθέντων ∆ηµοτικών Συµβούλων για την παραλαβή του έργου. 
  

Α). Συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ –ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»  µε αριθµ. µελ. 68/2013 και 
προϋπολογισµό  199.977,00 €  , η οποία αποτελείται από τα εξής µέλη: 
 
 

Α/Α 

 

Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά Μέλη 

 

1 Κουσενίδης Αλέξανδρος ∆. Σ. Σουσλόγλου Νικόλαος ∆.Σ. 
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τακτικό µέλος ……………………….. αναπληρωµατικό µέλος 

……………………….. 

2 Αργυρόπουλος Ανάργυρος Πολ. 

Μηχ/νός ΠΕ ∆ήµου Παύλου Μελά  

 ως πρόεδρος 

 ……………………….. 

Τσουµαλάκος Νέστωρας, Πολ. 

Μηχ/κός ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

Αναπλ. Πρόεδρος 

……………………….. 

3 Αγγελίδης Τριαντάφυλλος Πολ. 

Μηχ/κός ∆ήµου Αµπελοκήπων – 

Μενεµένης, τακτικό µέλος 

…………………………… 

Ορφανίδου Αγγελική Πολ. Μηχ/κός, 

∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης, 

αναπληρ. Μέλος 

…………………………… 

 ……………………………. ……………………………… 

 

Έργο της επιτροπής είναι η προσωρινή παραλαβή του έργου ’’Αποκατάσταση οδικού 
δικτύου ∆ήµου Αµπελοκήπων –Μενεµένης’ µε αριθµ. µελ. 68/13 και προϋπολογισµό 
199.977,00€ 
 

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της, το υπ’ αριθ.πρωτ. 
3129/1-9-2014 πρακτικό κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις υπαλλήλους της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας  και το από 18—9-2014 Πρακτικό Κληρώσεως της ∆ιεύθυνσης 
γραµµατειακής υποστήριξης το ∆ηµοτικού Συµβουλίου που υπογράφεται από τους τρεις 
υπαλλήλους αυτής 

 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 

                            
            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 264/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  24 - 9 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
  
  
Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος                              
 
                                                                                                                                                                 


