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“ΘΑΣΑΘΔΤΖ

επηηξνπήο
ΑΓΩΓΩΛ

ΤΛΓΔΖ ΓΗΑΦΟΡΩΛ ΑΘΗΛΖΣΩΛ” (Α.Κ. 103/2014)»
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
Ππλεδξίαζε (θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10
παξ. 1 ηεο ΞΛΞ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020) θαζψο θαη ησλ
αξηζ. 40 θαη 163 εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ) ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιψλ
ρξήζεσλ ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο
θαη Ιαραλά), ζήκεξα ζηηο 22.7.2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ., χζηεξα απφ
ηελ αξηζ. πξση. 15685/17-7-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 10/2020)
ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ θ. Ιχζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε θάζε Πχκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ
θ. Γήκαξρν θαη ζηνπο
Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ.
3852/2010 («Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»).
O Γήκαξρνο : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξφεδξνο : ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΩΣΖΡΗΟ ΘΟΘΟΙΔΣΟ (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ απνπζηάδνληνο
Γξακκαηέα ηνπ Γ.Π. θ. Γεσξγίνπ Αλαγλψζηνπ)
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ΤΛΘΔΖ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ Γηνηθεηηθνχ,
κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ ήηαλ 23 παξφληεο
θαη 10 απφληεο, σο αθνινχζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ

ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεωξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Κπίγαιεο Θωλζηαληίλνο
Σάθαο Ζιίαο
Παπαινπθά Δπηπρία
Γξακκέλνο ππξίδωλ
Γξεηδειηάο Παληειήο
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Παπαθώζηα Αλζή
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Θνζθνιέηνο ωηήξηνο
Σνκπνύινγινπ Θωλζηαληίλνο
Κπεξδέζεο ππξίδωλ
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
εξεηάθεο Ληθόιανο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Οπζηακπαζίδεο Ηωάλλεο
Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Αιεθξαγθή νθία
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θωλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ηωάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Σνκπνύινγινπ-Ιεωληδόπνπινο Υαξάιακπνο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ηωάλλεο
Θωλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνύιαο Αιέμαλδξνο
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Πεκεηψλεηαη φηη απφ ηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ απνύζα ε Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Θνηλφηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Παλαγηώηα Αγνξαζηνύ, ελψ ήηαλ παξώλ ν Ξξφεδξνο
ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλφηεηαο Λ. Σαιθεδφλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο :

 Ζ θ. Γ.Δ.Γθνχκα θαη ν θ. Η.Εαραξηάδεο απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηελ
ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
Απνπζίεο :
Νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θ.θ. Θ.Κπίγαιεο, Ξ.Γξεηδειηάο, Σ.Γξεηδειηάο, Γ.Αλαγλψζηνπ,
Θ.Ρνκπνχινγινπ, Ξ.Αζαλαζφπνπινο, Λ.Πεξεηάθεο, Η.Νπζηακπαζίδεο θαη Π.Αιεθξαγθή
απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π..

Ν θ. Ξξφεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην
10ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ φξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ
ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθψο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή
θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηέο πνπ επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.

10ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 10ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε
βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 14704/6-7-2020 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο
Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην Πψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα
αθφινπζα:
Θχξηε Γήκαξρε,
Θπξίεο θαη Θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη,

ΘΔΚΑ:

Έγθξηζε Πξαθηηθνύ Θιήξωζεο θαη πγθξόηεζε επηηξνπήο
πξνζωξηλήο & νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΘΑΣΑΘΔΤΖ
ΑΓΩΓΩΛ ΤΛΓΔΖ ΓΗΑΦΟΡΩΛ ΑΘΗΛΖΣΩΛ» Α.Κ. 103/2014.
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ΠΣΔΡΗΘΑ:

α) Ρν ππ’ αξηζκ. πξση/ινπ Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 14319/01-07-2020 πξαθηηθφ
θιεξψζεσο.
β) Ρν ππ’ αξηζκ. 61 ηνπ Λ.4257/14 (Φ.Δ.Θ. 93 Α/14-4-2014).
γ) Ρν ππ’ αξηζκ. 26 ηνπ Λ.4024/11 (Φ.Δ.Θ. 226 Α/27-11-2011).
δ) Ρν ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 28020/22129/16-05-2014 έγγξαθν ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο (πνπ έιαβε αξηζκ. Ξξση. ΓΦΣ
9245/22-05-2014).

Θχξηε Ξξφεδξε,
Ξαξαθαινχκε φπσο ζε πξψηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Π. εηζάγεηε ην ζέκα γηα
ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση/ινπ Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.14319/0107-2020 πξαθηηθνχ θιεξψζεσο θαη ζπγθξφηεζεο ηεο επηηξνπήο πξνζσξηλήο &
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ.
Γηα ελεκέξσζε ηνπ Γ.Π. ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

1.Πην αξ. 61 ηνπ Λ.4257/14 ΦΔΘ 93Α/14-4-2014 αλαθέξεηαη φηη :

«Πχζηαζε επηηξνπήο παξαιαβήο
Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ π.δ. 171/1987 αλαδηαηππψλνληαη σο
εμήο: «Πχζηαζε επηηξνπήο παξαιαβήο
1. Νη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 75 ηνπ λ.3669/2008 (Α΄ 116),
επηηξνπέο παξαιαβήο ησλ έξγσλ νξίδνληαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην,
αθνχ πξνεγνπκέλσο ε Γηεπζχλνπζα πεξεζία αλαθνηλψζεη ηελ πεξαίσζε
ηνπ έξγνπ θαη ηε ζχληαμε ηεο ηειηθήο επηκεηξήζεσο ζηελ Ξξντζηακέλε
Αξρή θαη δεηήζεη ηελ παξαιαβή ηνπ. Νη επηηξνπέο παξαιαβήο, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ π.δ. 171/1987
(Α΄ 84), απνηεινχληαη απφ έλαλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν θαη:
α) Γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ κέρξη θαη 1.000.000 επξψ απφ δχν
ππαιιήινπο θαηεγνξίαο ΞΔ κεραληθψλ ή ελφο ππαιιήινπ θαηεγνξίαο ΞΔ
Κεραληθψλ θαη ελφο ππαιιήινπ θαηεγνξίαο ΡΔ Κεραληθψλ. β) Γηα έξγα
πξνυπνινγηζκνχ άλσ ηνπ 1.000.000 επξψ απφ ηξεηο ππαιιήινπο
θαηεγνξίαο ΞΔ Κεραληθψλ ή δχν ππαιιήινπο θαηεγνξίαο ΞΔ Κεραληθψλ
θαη ελφο ππαιιήινπ θαηεγνξίαο ΡΔ Κεραληθψλ.
2.α) Ξξφεδξνο ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο νξίδεηαη ν αξραηφηεξνο απφ ηα
κέιε ησλ ππαιιήισλ απηήο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηξίηνπ
εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 3669/2008.
β) Ν πξντζηάκελνο ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο θαη ν επηβιέπσλ ηνπ
έξγνπ δελ δχλαληαη λα είλαη κέιε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο.
γ) Πηελ επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξεσηηθά ζπκκεηέρεη ηερληθφο
ππάιιεινο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο κε ηελ θχξηα θαηεγνξία ηνπ έξγνπ ην
νπνίν παξαιακβάλεηαη.
3. Γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο εθαξκφδεηαη
ππνρξεσηηθά ε δηαδηθαζία ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4024/2011 (Α΄ 226) θιήξσζεο. Πε πεξίπησζε φπνπ νη
ηερληθνί ππάιιεινη ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ δελ είλαη δηπιάζηνη
απφ απηνχο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο γηα λα
δηεμαρζεί ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θιήξσζε, ηφηε
είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή θαη ηερληθψλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ ηεο έδξαο
ηνπ λνκνχ, άιινπ Γήκνπ ηεο νηθείαο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ε ηεο
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νηθείαο Ξεξηθέξεηαο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ν δηπιάζηνο
αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ ππαιιήισλ. Νη ππάιιεινη πνπ ζα ιάβνπλ
κέξνο ζηελ θιήξσζε θαη δελ αλήθνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή,
ππνδεηθλχνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ θνξέσλ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ.
Ζ θιήξσζε δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα ηερληθή ππεξεζία ηνπ θνξέα
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2β΄ ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
4. Γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ δηεμάγεηαη θιήξσζε κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ
ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
5. Ρα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο
επηηξνπήο παξαιαβήο θαηαβάιινληαη κε κέξηκλα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.»

2. Πην αξ. 26 ηνπ Λ.4024/11 ΦΔΘ 226Α/27-11-2011 αλαθέξεηαη φηη :

«Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο
Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ, γηα ηε λφκηκε ζπγθξφηεζε ησλ ζπιινγηθψλ
νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ
αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ,
ππεξεζηψλ ή έξγσλ, δελ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή κέινπο κεηά απφ
ππφδεημε απφ ην αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν νχηε ε ζπκκεηνρή εθ ηεο
ζέζεσο ή ηδηφηεηάο ηνπ (ex officio), ηφηε ηα κέιε πξνθχπηνπλ κεηά απφ
δηαδηθαζία θιεξψζεσο, κεηαμχ φισλ φζσλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απφ
ην λφκν λα ζπκκεηέρνπλ ζην ελ ιφγσ ζπιινγηθφ φξγαλν. Ζ θιήξσζε
δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ
νξγάλνπ ππεξεζία. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηνηθεηηθήο
Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα ξπζκίδνληαη
ηπρφλ άιια εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηελέξγεηα ηεο
δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο.»

3. Ρα ζηνηρεία ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ έρνπλ σο εμήο:
Έξγν:

ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΑΓΩΓΩΛ ΠΛΓΔΠΖΠ ΓΗΑΦΝΟΩΛ ΑΘΗΛΖΡΩΛ

Α.Κ.:

103/2014

Ξξνυπνινγηζκφο:

16.900,00 € κε ΦΞΑ

Ππκβαηηθή Γαπάλε:

15.717,00 € κε ΦΞΑ

Ρειηθή Γαπάλε:

13.461,64 € κε ΦΞΑ

Βεβαίσζε Ξεξαίσζεο:

25-11-2016

Αλάδνρνο :

ΘΗΝΡΝΘΡΠΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

Δπηβιέπσλ:

ΚΑΛΖΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ

Δίδνο εξγαζηψλ:

ΓΟΑΙΗΘΑ

4. Πηελ θιήξσζε πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ γηα ηε
ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ
θιεξψζεθαλ νη εμήο ππάιιεινη:

Σαθηηθά κέιε:
Σξηζηφπνπινο Δπάγγεινο, ΞΔ Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ (πξφεδξνο)
Θαξάκπειαο Ζιίαο, ΡΔ Κεραληθψλ, ππάιιεινο ΔΓΑΞ
Αλαπιεξωκαηηθά κέιε:
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Θνπζνπλήο Άγγεινο, ΞΔ Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ (πξφεδξνο)
Σάιαξε Ινπθία, ΡΔ Κεραληθψλ, ππάιιεινο ΔΓΑΞ
Κεηά ηα αλσηέξσ εθηεζέληα παξαθαιείηαη ην Γ.Π. φπσο πξνβεί:
ζηνλ νξηζκφ Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ θαη αλαπιεξσηή απηνχ σο κέιε ηεο επηηξνπήο
πξνζσξηλήο & νξηζηηθήο παξαιαβήο θαηφπηλ δηεμαγσγήο θιήξσζεο κεηαμχ ηνπ
ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζηελ έγθξηζε ηνπ ζπλεκκέλνπ
πξαθηηθνχ ηεο δηελεξγεζείζεο θιήξσζεο ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ θαη ζηελ
ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο πξνζσξηλήο & νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ
ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ ηνπο:
Σαθηηθά κέιε:
Σξηζηφπνπινο Δπάγγεινο, ΞΔ Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ (πξφεδξνο)
Θαξάκπειαο Ζιίαο, ΡΔ Κεραληθψλ, ππάιιεινο ΔΓΑΞ

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο (κέινο)

Αλαπιεξωκαηηθά κέιε:
Θνπζνπλήο Άγγεινο, ΞΔ Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ (πξφεδξνο)
Σάιαξε Ινπθία, ΡΔ Κεραληθψλ, ππάιιεινο ΔΓΑΞ

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο (κέινο)
Ππλεκκέλo :

Ρν ππ’ αξηζκ. πξση/ινπ Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 14319/01-07-2020 πξαθηηθφ θιεξψζεσο.

Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηψλ θαζψο θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απφςεηο, ηηο
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.
Αθνινχζσο δηελεξγήζεθε θιήξσζε κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ, απφ ηελ νπνία αλαδείρζεθαλ ν Γεκ. Πχκβνπινο ηεο δεκνηηθήο
παξάηαμεο «ΞΝΙΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑ» θ. Αιέμαλδξνο Γνχιαο, σο ηαθηηθφ κέινο ηεο
Δπηηξνπήο θαη ν Γεκ. Πχκβνπινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ Αλεμάξηεηε
Δλσηηθή Θίλεζε» θ. Σξήζηνο Γξεηδειηάο, σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο απηήο.
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ην ζέκα σο εηζάγεηαη
θαη κεηά ηελ δηελεξγεζείζα θιήξσζε ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο.
Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηελ
δηελεξγεζείζα θιήξσζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη :






Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»)
Ρν ππ’ αξηζκ. πξση/ινπ Γ.Φ.Σ. 14319/1-7-2020 πξαθηηθφ θιεξψζεσο
Ρν άξζξν 61 ηνπ Λ.4257/14 (Φ.Δ.Θ. 93 Α/14-4-2014).
Ρν άξζξν 26 ηνπ Λ.4024/11 (Φ.Δ.Θ. 226 Α/27-11-2011).
Ρν ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 28020/22129/16-05-2014 έγγξαθν ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο (πνπ έιαβε αξηζκ. Ξξση. ΓΦΣ 9245/2205-2014).

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
Δγθξίλεη ην αξηζ. πξση. 14319/1-7-2020 Ξξαθηηθφ Θιήξσζεο παιιήισλ σο κειψλ
ηεο Δπηηξνπήο πξνζσξηλήο-νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΘΑΣΑΘΔΤΖ ΑΓΩΓΩΛ
ΤΛΓΔΖ ΓΗΑΦΟΡΩΛ ΑΘΗΛΖΣΩΛ» - (Α.Κ.103/2014) θαη ζπγθξνηεί ηελ
επηηξνπή πξνζωξηλήο-νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ κεηά ηελ
δηελεξγεζείζα θιήξσζε ζηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ (φζνλ αθνξά ζηνπο
ππαιιήινπο απφ ηηο Ρερληθέο πεξεζίεο ησλ Γήκσλ Λ.Φηιαδέιθεηαο-Λ.Σαιθεδφλαο,
Λέαο Ησλίαο θαη Κεηακφξθσζεο) θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην (φζνλ αθνξά ηνπο
Γεκ. Ππκβνχινπο), επηηξνπή ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ ηνπο :
Σαθηηθά κέιε:
Σξηζηφπνπινο Δπάγγεινο, ΞΔ Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ (πξφεδξνο)
Θαξάκπειαο Ζιίαο, ΡΔ Κεραληθψλ, ππάιιεινο ΔΓΑΞ
Γνχιαο Αιέμαλδξνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο (κέινο)

Αλαπιεξωκαηηθά κέιε:
Θνπζνπλήο Άγγεινο, ΞΔ Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ (πξφεδξνο)
Σάιαξε Ινπθία, ΡΔ Κεραληθψλ, ππάιιεινο ΔΓΑΞ
Γξεηδειηάο Σξήζηνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο (κέινο)
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 84/2020.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΑΘΖΑ ΘΑΘΖΘΟΛΣΑ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ

ΩΣΖΡΗΟ ΘΟΘΟΙΔΣΟ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Ξαπαθψζηα Αλζή
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Θαξαβίαο Γεψξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινχζνο Σξήζηνο
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθφιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπφθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
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Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνχιαο Αιέμαλδξνο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεξηθή Γηαλνκή :
-

Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Γ/λζε Νηθ. πεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ

πλ.: - Ρν αξηζ. πξση. 14319/1-7-2020 Ξξαθηηθφ Θιήξσζεο παιιήισλ σο κειψλ
ηεο Δπηηξνπήο πξνζσξηλήο-νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ
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Α.Ξ.: 14319/01-07-2020
ΠΡΑΘΣΗΘΟ ΘΙΖΡΩΔΩ ΤΠΑΙΙΖΙΩΛ
ΩΠ ΚΔΙΩΛ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΟΝΠΩΟΗΛΖΠ ΘΑΗ ΝΟΗΠΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ
«ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΑΓΩΓΩΛ ΠΛΓΔΠΖΠ ΓΗΑΦΝΟΩΛ ΑΘΗΛΖΡΩΛ» Α.Κ. 103/2014
Πηελ Λέα Σαιθεδφλα ζήκεξα 01 Ηνπιίνπ 2020, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 10.30
π.κ., ζην επί ηεο Ι. Αραξλψλ 464 θαη Αγίσλ Αλαξγχξσλ Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα,
δηελεξγήζεθε απφ ηελ Γηεχζπλζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ δεκφζηα θιήξσζε κειψλ ηεο
επηηξνπήο πξνζσξηλήο –νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΑΓΩΓΩΛ
ΠΛΓΔΠΖΠ ΓΗΑΦΝΟΩΛ ΑΘΗΛΖΡΩΛ» Α.Κ. 103/2014, πξνυπνινγηζκνχ 16.900,00 €
ζπκπ/κέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 24%.
Ζ ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
16 ηνπ Ξ.Γ. 171/1987, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 61 ηνπ Λ.4257/2014.
Πεκεηψλεηαη φηη φπνπ ελ ζπλερεία αλαθέξεηαη παξάγξαθνο ρσξίο άιιν πξνζδηνξηζκφ,
ελλνείηαη ε παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ξ.Γ. 171/1987.
Θαηά ηελ παξ. 3. «Γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο εθαξκφδεηαη
ππνρξεσηηθά ε δηαδηθαζία ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ
Λ. 4024/2011 (Α'226) θιήξσζεο». Ξεξαηηέξσ, θαη' άξζξν 2 ηεο ππ’ αξ.
ΓΗΠΘΞΝ/Φ.18/νηθ.21508 απφ 4.11.2011 απνθάζεσο πνπξγνχ Γηνηθεηηθήο
Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζι. Γηαθπβέξλεζεο (ΦΔΘ Β' 2540), πξνβιέπεηαη θιήξσζε
ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ.
Δπεηδή ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.,
δελ ππεξβαίλεη ην 1.000.000 €, θαηά ηελ παξάγξαθν 1α ε επηηξνπή απνηειείηαη απφ
έλαλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν θαη απφ δχν ππαιιήινπο θαηεγνξίαο ΞΔ Κεραληθψλ ή ελφο

ππαιιήινπ θαηεγνξίαο ΞΔ Κεραληθψλ θαη ελφο ππαιιήινπ θαηεγνξίαο ΡΔ
Κεραληθψλ. Πεκεησηένλ φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ξ.Γ. 171/1987 δελ έρνπλ

εθαξκνγή, κε δεδνκέλν φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Φ.Ξ.Α., είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 5.889,41 €(2.000.000 δξρ).
Θαηά ηελ παξάγξαθν 2α, εθαξκφδεηαη ν φξνο ηεο παξαγξάθνπ 3 άξζξνλ 170
Λ.4412/2016. θαηά ηνλ νπνίνλ ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο δελ νξίδεηαη απφ
ππαιιήινπο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Δπνκέλσο ν ππνςήθηνο πξφεδξνο ηεο
επηηξνπήο θιεξψλεηαη απφ ππαιιήινπο θαηεγνξίαο κεραληθψλ ΞΔ-ΡΔ εθηφο ηεο
νηθείαο Ρερληθήο πεξεζίαο.
Κεηά ηνλ πξφεδξν θιεξψλνληαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο επηηξνπήο, ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά έηζη ψζηε,
α) λα κελ είλαη ν πξντζηάκελνο ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο ή ν επηβιέπσλ ηνπ
έξγνπ, βάζεη παξ. 2β,
β) ζηελ επηηξνπή λα ζπκκεηέρεη ηερληθφο ππάιιεινο εηδηθφηεηαο αληίζηνηρεο ηεο
θαηεγνξίαο νηθνδνκηθψλ έξγσλ, ε νπνία είλαη ε θπξία θαηεγνξία ηνπ
παξαιακβαλνκέλνπ έξγνπ, βάζεη παξ. 2γ θαη
γ) ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηεο επηηξνπήο λα είλαη θαηεγνξίαο ΞΔ, βάζεη παξ. 1α.
Δπνκέλσο, θαηά ηελ θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ δεχηεξνπ κέινπο ηεο
επηηξνπήο, αθ' ελφο κελ εμαηξνχληαη ν πξντζηάκελνο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο θαη νη
επηβιέπνληεο ηνπ έξγνπ, αθ' εηέξνπ δε νη κεηέρνληεο ππάιιεινη εμαξηψληαη απφ ηελ
θαηεγνξία εθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεηαο ηνπ θιεξσζέληνο ππνςεθίνπ πξνέδξνπ εάλ ν
θιεξσζείο έρεη εηδηθφηεηα αληίζηνηρε ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ, ζηελ θιήξσζε έηεξνπ
κέινπο κεηέρνπλ ππάιιεινη νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο, ζε αληίζεηε πεξίπησζε
ππάιιεινη εηδηθφηεηαο αληηζηνίρνπ ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ. Αλάινγα ηεο θαηεγνξίαο
εθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεηαο ηνπ αλαπιεξσηή ππνςεθίνπ πξνέδξνπ πξνθχπηνπλ νη
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θιεξσηένη ππάιιεινη γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ άιινπ κέινπο ηεο
επηηξνπήο.
Ζ θιήξσζε νινθιεξψλεηαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο.
Ξξφεδξνο ηεο επηηξνπήο είλαη ν θιεξσζείο ππνςήθηνο πξφεδξνο, εθηφο ηεο
πεξηπηψζεσο θαηά ηελ νπνία θιεξψζεθε σο δεχηεξν κέινο ππάιιεινο πνπ δελ
αλήθεη ζηελ Ρερληθή πεξεζία αξραηφηεξνο ηνπ άιινπ κέινπο, νπφηε, βάζεη παξ. 2α,
απηφο θαζίζηαηαη πξφεδξνο. Νκνίσο θαζνξίδεηαη ν πξφεδξνο κεηαμχ
αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ.
Απφ ηελ θιήξσζε εμαηξείηαη ε Ξξντζηάκελε ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο
Πγνπξάθε Διέλε.
Πηε θιήξσζε ζα ζπκκεηάζρνπλ θαη ηερληθνί ππάιιεινη πνπ ζηειερψλνπλ ηηο
Ρερληθέο πεξεζίεο ησλ Γήκσλ Λέαο Ησλίαο θαη Κεηακφξθσζεο, ζχκθσλα κε ηα
ζηνηρεία ησλ παιιήισλ πνπ καο απνζηείιαλε κε ηα ππ' αξ.35219/03-03-20 (αξηζκ.
πξση/ινπ Γ.Φ.Σ. 5514/04-03-20) θαη 2900/2016 (αξηζκ. πξση/ινπ Γ.Φ.Σ. 3505/2602-2016)έγγξαθα, αληίζηνηρα.
Ρν έλα κέινο ηεο Δπηηξνπήο ζα είλαη απφ ηελ ΔΓΑΞ. Ζ ΔΓΑΞ κε ην
ππ’αξηζκ.πξση.13540/24-06-2020 ΓΛΦΛΣ ΔΓΑΞ (4982-06.03.2020) πξσηφθνιιν
ηεο φξηζε σο κέιε ηεο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ ηνπο Θαξάκπεια Ζιία
(ηαθηηθφ κέινο) θαη Σάιαξε Ινπθία (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) νη νπνίνη είλαη
θαηεγνξίαο ΡΔ κεραληθψλ. Ωο εθ ηνχηνπ ην κέινο πνπ ζα δηαηειέζεη ρξέε πξνέδξνπ
ζα πξέπεη αθελφο λα είλαη θαηεγνξίαο ΞΔ αθεηέξνπ θαη εθηφο ηεο νηθείαο Ρερληθήο
πεξεζίαο
Νη κεηέρνληεο ηεο θιεξψζεσο ππάιιεινη θαηεγνξίαο ΞΔ κεραληθψλ κε ηηο
εηδηθφηεηέο ηνπο έρνπλ θαη' αιθαβεηηθή ζεηξά σο εμήο:

Τπάιιεινη Σερληθήο Τπεξεζίαο (Γήκνπ Λέαο Ηωλίαο):
Θαηεγνξίαο ΞΔ:
1
Αιεμαλδξνπνχινπ Αηθαηεξίλε, ΞΔ Ρνπνγξάθσλ Κεραληθψλ
2
Εαραξάθε Αιεμάλδξα ΞΔ Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ
3
Θακάξα Γήκεηξα, ΞΔ Αξρηηεθηφλσλ Κεραληθψλ
4
Θαξιήο Ληθφιανο, ΞΔ Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ
5
Θφληαξε Καγδαιελή, ΞΔ Αξρηηεθηφλσλ Κεραληθψλ
6
Θνπζνπλήο Άγγεινο, ΞΔ Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ
7
Ξαπαδνπνχινπ Άλλα, ΞΔ Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ
8
Πκαξαγδάθεο Δκκαλνπήι, ΞΔ Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ
9
Σνπηδνχκεο Γεψξγηνο, ΞΔ Ζιεθηξνιφγσλ Κεραληθψλ
Τπάιιεινη Σερληθήο Τπεξεζίαο (Γήκνπ Κεηακόξθωζεο):
Θαηεγνξίαο ΞΔ:
10
Θαιαζζηλνχ Γηάλλα, ΞΔ Ρνπνγξάθσλ Κεραληθψλ
11
Θιεάλζε Κεξζίλα, ΞΔ Αξρηηεθηφλσλ Κεραληθψλ
12
Σξηζηφπνπινο Δπάγγεινο, ΞΔ Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ
Νη θιεξψζεηο δηελεξγήζεθαλ απφ ηελ αλαπιεξψηξηα Γηεπζχληξηα ηεο Ρερληθήο
πεξεζίαο Θνινβνχ Δχα, παξνπζία ησλ ππαιιήισλ ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο Αζεκάθε
Ξαλαγηψηε, Καλή Ξαλαγηψηε θαη Αλαζηαζνπνχινπ Αλησλίαο.
Πηελ θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ππνςεθίνπ πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο έιαβαλ
κέξνο φινη νη ππάιιεινη κεραληθνί θαηεγνξίαο ΞΔ ησλ Γήκσλ Λέαο Ησλίαο θαη
Κεηακφξθσζεο απφ ηελ αλσηέξσ ιίζηα). Θιεξψζεθε νππάιιεινο Σξηζηφπνπινο
Δπάγγεινο, ΞΔ Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ.
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Ρν β' κέινο ηεο επηηξνπήο ζα είλαη ην νξηζκέλν κέινο ηεο ΔΓΑΞ φπσο απηφ
θαζνξίζηεθε κε ην ππ’αξηζκ.πξση.13540/24-06-2020 ΓΛΦΛΣ ΔΓΑΞ (498206.03.2020)
Αθνινχζσο θιεξψζεθε ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο επηηξνπήο κεηαμχ ησλ
ππαιιήισλ κεραληθψλ θαηεγνξίαο ΞΔ-ΡΔ εθηφο Ρερληθήο πεξεζίαο Γήκνπ
Φηιαδέιθεηαο – Σαιθεδφλνο φπνπ πξνέθπςε ν ππάιιεινο Θνπζνπλήο Άγγεινο, ΞΔ
Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ.
Ρν β' αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο επηηξνπήο ζα είλαη ην νξηζκέλν κέινο ηεο
ΔΓΑΞ φπσο απηφ ΘΑΘΝΟΊΠΡΖΘΔ κε ην ππ’αξηζκ.πξση.13540/24-06-2020 ΓΛΦΛΣ
ΔΓΑΞ (4982-06.03.2020)
Ππκπεξαζκαηηθά, θιεξψζεθαλ νη εμήο ππάιιεινη:
Σαθηηθά κέιε:
Σξηζηφπνπινο Δπάγγεινο, ΞΔ Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ(πξφεδξνο)
Θαξάκπεια Ζιία, ΡΔ Κεραληθψλ, ππάιιεινο ΔΓΑΞ
Αλαπιεξωκαηηθά κέιε:
Θνπζνπλήο Άγγεινο, ΞΔ Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ(πξφεδξνο)
Σάιαξε Ινπθία, ΡΔ Κεραληθψλ,ππάιιεινο ΔΓΑΞ
Νη παξηζηάκελνη ππάιιεινη:
Θνινβνχ Δχα
Καλήο Ξαλαγηψηεο
Αλαζηαζνπνχινπ Αλησλία
Αζεκάθεο Ξαλαγηψηεο
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