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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  21/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

9. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΥΟ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ 

ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 5.869,41€ (ΑΡΘΡ. 15 ΤΟΥ Π.∆. 171/87) 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. 

Πέλλας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 1.521/26.1.2017 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 25 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 15 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 16 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 17 Πέτκος Χρήστος  
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5 Βερικούκης Χρήστος  18 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 Γιώγας ∆ηµήτριος  19 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ασκάλου Χρήστος  20 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 21 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 ∆ίου Αναστάσιος 22 Τσιβόγλου Χρήστος  

10 Ζδρου Αικατερίνη  23 Φουνταλής Μιχαήλ  

11 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 24 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

12 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  25 Χατζόγλου Ιωάννης 

13 Κούκος Γεώργιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Μάρκου ∆ιονύσιος 2 Ταµβίσκου Ευτυχία 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 25.1.2017 εισήγηση της ∆/νσης Τ. Υ. & 

Πολεοδοµίας, η οποία έχει ως εξής: 

  «Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.2 ("Παρακολούθηση, διοίκηση 

και έλεγχος των έργων") του Π.∆. 171/87 ("όργανα που αποφασίζουν γνωµοδοτούν, 

ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες 

διατάξεις"), τα µικρά δηµοτικά έργα µε προϋπολογισµό κάτω των 5.869,41 €, 

παραλαµβάνονται από δύο δηµοτικούς ή κοινοτικούς Συµβούλους, που ορίζονται 

από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο, οι οποίοι συντάσσουν βεβαίωση για την καλή 

εκτέλεση και το εύλογο της δαπάνης του έργου. Οι σύµβουλοι µπορεί να ορίζονται για 

την παραλαβή όλων των έργων που εκτελούνται µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος. 

  Σύµφωνα µε την εγκύκλιο ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012, "..Στις 

περιπτώσεις που, για τη νόµιµη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων µε το ως άνω 
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αντικείµενο, προβλέπετε η συµµετοχή µέλους ή µελών άλλου συλλογικού οργάνου π.χ. 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ή ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφαρµόζεται υποχρεωτικά από τη 

∆ιοίκηση η διαδικασία της προβλεπόµενης, από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 

4024/2011, κλήρωσης, δεδοµένου ότι δεν προκύπτει πιο από τα µέλη του ∆.Σ., 

συγκεκριµένα, θα συµµετέχει στο συλλογικό όργανο για τη διεξαγωγή του 

διαγωνισµού ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 

προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων." 

  Συνεπώς, καλείτε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 

έχοντας υπόψη τα παραπάνω να προβεί σε κλήρωση 2 ∆ηµοτικών Συµβούλων µε 

τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα συγκροτήσουν της Επιτροπή Παραλαβής των 

µικρών δηµοτικών έργων έτους 2017 µε προϋπολογισµό κάτω των 5.869,41 € (χωρίς 

το ΦΠΑ)». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου διενήργησε 

κλήρωση για την ανάδειξη των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών), που θα 

συµµετέχουν στην Επιτροπή παραλαβής µικρών έργων, προϋπολογισµού έως των 

5.869,41€ χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2017,  από το σύνολο των ∆ηµοτικών Συµβούλων, 

µε επιλογή κλήρου. Ως τακτικά µέλη αναδείχθηκαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 

Γεώργιος Κούκος και Αντώνιος Ρυσάφης και ως αναπληρωµατικά µέλη οι ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι κ.κ.  Αναστάσιος ∆ίου και Φίλιππος Γκιούρος. 

 Στη συνέχεια συντάχθηκε το Πρακτικό κλήρωσης, στο οποίο εµφαίνονται τα 

ονόµατα των ∆ηµοτικών Συµβούλων που κληρώθηκαν και αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της παρούσας.  

Το δηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.∆. 171/87  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του 

Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 

2540/07.11.2011 τεύχος Β’) 

4. Το από 30.1.2017 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από το Προεδρείο 

του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που διενήργησε την κλήρωση.  

Αποφασίζει οµόφωνα 

Ορίζει, µετά από κλήρωση, τα παρακάτω µέλη που θα συµµετέχουν στην 

Επιτροπή παραλαβής µικρών έργων, προϋπολογισµού έως των 5.869,41€ χωρίς 

ΦΠΑ, για το έτος 2017: 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

Γεώργιος Κούκος  ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

Αντώνιος  Ρυσάφης ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

Αναστάσιος   ∆ίου ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

Φίλιππος  Γκιούρος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της, 

το από 30.1.2017 Πρακτικό Κληρώσεως.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 21/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  3.2.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,   

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης  

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – 

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης  

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, 

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής  

Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.  

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

- Οριζόµενους ∆ηµοτικούς Συµβούλους 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

 - Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. ∆. Ταπαζίδη 
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