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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 :  22/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

10. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 5.869,41€ (ΑΡΘΡ. 16 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 10ο 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 το άρθρο 61, του 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014), οι διατάξεις 

του άρθρου 16 του π.δ. 171/1987, αναφορικά µε τις επιτροπές παραλαβής των 

έργων, αναδιατυπώνονται ως εξής: 

1. Οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3669/2008 (Α΄ 116), επιτροπές 

παραλαβής των έργων ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού προηγουµένως 

η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ανακοινώσει την περαίωση του έργου και τη σύνταξη της 

τελικής επιµετρήσεως στην Προϊσταµένη Αρχή και ζητήσει την παραλαβή του. 

Οι επιτροπές παραλαβής, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 

15 του π.δ. 171/1987 (Α΄ 84), αποτελούνται από έναν δηµοτικό σύµβουλο και: 
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α) Για έργα προϋπολογισµού µέχρι και 1.000.000 ευρώ από δύο υπαλλήλους 

κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός 

υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών. 

β) Για έργα προϋπολογισµού άνω του 1.000.000 ευρώ από τρεις υπαλλήλους 

κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός 

υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών. 

2.α) Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής ορίζεται ο αρχαιότερος από τα µέλη 

των υπαλλήλων αυτής, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 

3 του άρθρου 73 του ν. 3669/2008. 

β) Ο προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και ο επιβλέπων του έργου δεν 

δύνανται να είναι µέλη της επιτροπής παραλαβής. 

γ) Στην επιτροπή παραλαβής υποχρεωτικά συµµετέχει τεχνικός υπάλληλος 

αντίστοιχης ειδικότητας µε την κύρια κατηγορία του έργου το οποίο παραλαµβάνεται. 

3. Για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εφαρµόζεται υποχρεωτικά η 

διαδικασία της προβλεπόµενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 

226) κλήρωσης. Σε περίπτωση όπου οι τεχνικοί υπάλληλοι του φορέα κατασκευής του 

έργου δεν είναι διπλάσιοι από αυτούς που ορίζονται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος για να διεξαχθεί η προβλεπόµενη από τις ισχύουσες διατάξεις κλήρωση, 

τότε είναι δυνατή η συµµετοχή και τεχνικών υπαλλήλων του ∆ήµου της έδρας του 

νοµού, άλλου ∆ήµου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας η της οικείας Περιφέρειας 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστον ο διπλάσιος αριθµός των απαιτούµενων 

υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι που θα λάβουν µέρος στην κλήρωση και δεν ανήκουν 

στην Αναθέτουσα Αρχή, υποδεικνύονται από τα αρµόδια όργανα των φορέων στον 

οποίο ανήκουν. Η κλήρωση διενεργείται από την αρµόδια τεχνική υπηρεσία του 

φορέα κατασκευής του έργου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2β΄ του παρόντος 

άρθρου. 

4. Για την επιλογή του προβλεπόµενου στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 

∆ηµοτικού Συµβούλου διεξάγεται κλήρωση µεταξύ του συνόλου των µελών του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

5. Τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής του συνόλου των µελών της επιτροπής 

παραλαβής καταβάλλονται µε µέριµνα της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις.» 

Συνεπώς, καλείτε το νέο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
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έχοντας υπόψη τα παραπάνω να προβεί σε κλήρωση για τον ορισµό ενός 

∆ηµοτικού Συµβούλου µε τον αναπληρωτή του, που θα συµµετέχει στις παραπάνω 

επιτροπές, όπως αυτές θα ορίζονται από το ∆.Σ. για το έτος 2017, για έργα που 

ανατέθηκαν µε τις διαδικασίες του Ν.3669/2008». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου διενήργησε 

κλήρωση για την ανάδειξη του µέλους (τακτικού και αναπληρωµατικού), που θα 

συµµετέχει στις Επιτροπές Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής δηµοτικών έργων, 

προϋπολογισµού άνω των 5.869,41€, για το έτος 2017, από το σύνολο των 

∆ηµοτικών Συµβούλων, µε επιλογή κλήρου. Ως τακτικό µέλος αναδείχθηκε ο 

∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αναστάσιος ∆ίου και ως αναπληρωµατικό µέλος ο 

∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος ∆ασκάλου. 

 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 16 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, ως µέλος που θα συµµετέχει στις Επιτροπές 

Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής δηµοτικών έργων, προϋπολογισµού άνω 

των 5.869,41€, για το έτος 2017, τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αναστάσιο ∆ίου και 

αναπληρωτή αυτού τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Χρήστο ∆ασκάλου. 

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 

της, το από 30.1.2017 Πρακτικό Κληρώσεως.  
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 22/2017 

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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