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ΘΕΜΑ: «Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου “Ασφαλτόστρωση διαφόρων 

οδών ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ”»  

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
5.7.2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
16140/30-6-2017 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 14/2017) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο και 
στους  Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

O ∆ήµαρχος : AΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Η Γραµµατέας :  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος 
Γραµµατέα του ∆.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου) 

 
 
 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 160/2017 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 17298/11-7-2017 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου  
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 5.7.2017 
Συνεδρίασης Νο. 13/2017 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
10. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
 

11. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
14. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
15. ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
16. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
17. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
24.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
33. ∆ΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 

 

 
Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, 
µόνιµος υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 24 παρόντες 
και 9 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

∆ΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουµαριανός  Ευάγγελος                                    Καλαµπόκης  Ιωάννης                                         

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                          Γεωργαµλής  Λύσσανδρος  
Ανανιάδης  Νικόλαος                                          Τοµπούλογλου Ιωάννης  
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                           Αράπογλου  Γεώργιος  

Παπαλουκά  Ευτυχία                                          Πλάτανος  Ελευθέριος  

Παπακώστας  Βασίλειος                                    Κανταρέλης  ∆ηµήτριος 
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος                Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος            Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Ρόκου  Χαρίκλεια                                               ∆ούλος  Ορέστης  

Πάνος  Γεώργιος  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  
Χαραµαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα 

Ανεµογιάννης Γεώργιος 
Κοπελούσος  Χρήστος  

Κόντος  Απόστολος  

Παπανικολάου  Νικόλαος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                
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Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούµα  ∆ανάη-Εύα 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  
 
    
Σηµειώνεται ότι στην  Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα ∆ήµητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος 

του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Χ.Αντωναρόπουλος προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος Ε.Η.∆. 

• Η κα Β.Αγαγιώτου και ο κ. Ν.Σιώρης προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 3ου θέµατος Ε.Η.∆. και αποχώρησαν από 

αυτήν µετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆.. 

• Η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέµατος της Η.∆.. 

• Ο κ. Α.Κόντος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία 

επί του 1ου θέµατος της Η.∆.. 

• Ο κ. Ν.Παπανικολάου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆.. 

• Η κα ∆.Ε.Γκούµα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και την 

ψηφοφορία επί του 8ου θέµατος της Η.∆.. 

 
Απουσίες :  

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ι.Καλαµπόκης, Λ.Γεωργαµλής, Ι.Τοµπούλογλου, Γ.Αράπογλου 

και Μ.Κουτσάκης (σύνολο 5), απουσίαζαν δικαιολογηµένα, έχοντας ενηµερώσει σχετικά 

τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

13ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 
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συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

13ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 13ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 14649/15-6-2017 διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κύριε ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
  

Θέµα : Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής προσωρινής-οριστικής 
παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση διαφόρων οδών ∆ήµου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος». 

  
Σχετ. : α) Η υπ’αριθµ.πρωτ. 12962/30-05-17 αίτηση της αναδόχου εταιρείας Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ 

β) Το υπ’ αριθµ. πρωτ/λου ∆.Φ.Χ. 13733/08-06-17 πρακτικό κληρώσεως 
γ) Το αρ. 61 του Ν.4257/14 (Φ.Ε.Κ. 93 Α/14-4-2014) 
δ) Το αρ. 26 του Ν.4024/11 (Φ.Ε.Κ. 226 Α/27-11-2011) 
 

 
Κύριε Πρόεδρε,  

 

Παρακαλούµε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του ∆.Σ. εισάγετε το θέµα 

για λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης του υπ’ αριθµ. πρωτ/λου ∆.Φ.Χ. 13733/08-06-

17 πρακτικού κληρώσεως και συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής- οριστικής 

παραλαβής του εν θέµατι έργου.  

 

Για ενηµέρωση του ∆.Σ. σας γνωρίζουµε τα εξής:  

1.Στο αρ. 61 του Ν.4257/14 ΦΕΚ 93Α/14-4-2014 αναφέρεται ότι : 
«Σύσταση επιτροπής παραλαβής 
Οι διατάξεις του άρθρου 16 του π.δ. 171/1987 αναδιατυπώνονται ως 
εξής: «Σύσταση επιτροπής παραλαβής  
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 

ΑΔΑ: ΩΔΠΔΩΗΓ-ΙΗΙ



 5 

επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 
(Α΄ 84), αποτελούνται από έναν δηµοτικό σύµβουλο και: 
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.» 

2. Στο αρ. 26 του Ν.4024/11 ΦΕΚ 226Α/27-11-2011 αναφέρεται ότι : 
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
Στις περιπτώσεις που, για τη νόµιµη συγκρότηση των συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την 
ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συµµετοχή µέλους µετά από 
υπόδειξη από το αρµόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συµµετοχή εκ της 
θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα µέλη προκύπτουν µετά από 
διαδικασία κληρώσεως, µεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από 
το νόµο να συµµετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση 
διενεργείται από την αρµόδια για την συγκρότηση του συλλογικού 
οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί να ρυθµίζονται 
τυχόν άλλα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη διενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως.» 

3. Τα στοιχεία του εν θέµατι έργου έχουν ως εξής: 
Έργο :«Ασφαλτόστρωση διαφόρων οδών ∆ήµου Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνος». 
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Α.Μ.   : 91/2014 
Ανάδοχος : Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ 
Επιβλέποντες : ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Ηµεροµηνία περαίωσης  : 29-02-16 
Τελική επιµέτρηση : 15-04-16 
Προϋπολογισµός : 300.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
Συµβατική δαπάνη: 117.000,01 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
Χρηµατοδότηση : ΣΑΤΑ 
Είδος εργασιών : Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 

4. Στην κλήρωση που διενεργήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία για τη συγκρότηση 
της επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου 
κληρώθηκαν ως τακτικά µέλη οι κάτωθι Τεχνικοί υπάλληλοι : 

 
1. Παπαδοπούλου Άννα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ (πρόεδρος) 
2. Μανής Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ (µέλος) 

 
µε αναπληρωµατικά µέλη της επιτροπής τους: 
 

1. Γιοβάνης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ (πρόεδρος) 
2. Κουζέλης Λεωνίδας, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ (µέλος) 

 
       Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα παρακαλείται το ∆.Σ. όπως προβεί: 
 
 

• στον ορισµό ∆ηµοτικού Συµβούλου και αναπληρωτή αυτού, ως µέλη της 
επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής, κατόπιν διεξαγωγής 
κλήρωσης µεταξύ του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και  

• στην έγκριση του συνηµµένου πρακτικού της διενεργηθείσης κλήρωσης 
των δηµοτικών υπαλλήλων και στην συγκρότηση της επιτροπής 
προσωρινής-οριστικής παραλαβής του εν θέµατι έργου η οποία θα 
αποτελείται από τους: 
 
Παπαδοπούλου Άννα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ (πρόεδρος) 
Μανής Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ (µέλος) 
∆ηµοτικό Σύµβουλο, µέλος 
 
και αναπληρωµατικά µέλη τους: 
 
Γιοβάνης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ (πρόεδρος) 
Κουζέλης Λεωνίδας, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ (µέλος) 
∆ηµοτικό Σύµβουλο, µέλος 

 
  

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Ακολούθως διενεργήθηκε κλήρωση µεταξύ του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, από την οποία αναδείχθηκαν ο ∆ηµ. Σύµβουλος της ελάσσονος 
µειοψηφίας του ∆.Σ.  κ. ∆ηµήτριος Κανταρέλης, ως τακτικό µέλος της Επιτροπής και 
ο ∆ηµ. Σύµβουλος της ελάσσονος µειοψηφίας του ∆.Σ. κ. Απόστολος Κόντος, ως 
αναπληρωµατικό µέλος αυτής. 

Συνηµµένα : Το υπ’ αριθµ. πρωτ/λου ∆.Φ.Χ. 13733/08-06-17 πρακτικό κληρώσεως 
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Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
και µετά την διενεργηθείσα κλήρωση σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, την 
διενεργηθείσα κλήρωση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
  

• Την υπ’αριθµ.πρωτ. 12962/30-05-17 αίτηση της αναδόχου εταιρείας 
Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ 

• Το υπ’ αριθµ. πρωτ/λου ∆.Φ.Χ. 13733/08-06-17 πρακτικό κληρώσεως 
• Το αρ. 61 του Ν.4257/14 (Φ.Ε.Κ. 93 Α/14-4-2014) 
• Το αρ. 26 του Ν.4024/11 (Φ.Ε.Κ. 226 Α/27-11-2011) 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. 13733/08-06-2017 Πρακτικό Κλήρωσης Υπαλλήλων ως 
µελών της Επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου “ 
Ασφαλτόστρωση διαφόρων οδών ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ” (Α.Μ. 
91/2014) και συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής-οριστικής παραλαβής του 
ανωτέρω έργου  µετά την διενεργηθείσα κλήρωση στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
(όσον αφορά στους υπαλλήλους από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των ∆ήµων 
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος, Νέας Ιωνίας και Μεταµόρφωσης) και στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο (όσον αφορά τους ∆ηµ. Συµβούλους), επιτροπή η οποία θα αποτελείται 
από τους : 
 

Παπαδοπούλου Άννα, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ (Πρόεδρο) 
Μανή Παναγιώτη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ (µέλος) 
Κανταρέλη ∆ηµήτριο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο της ελάσσονος 
µειοψηφίας, Μέλος  
 

και µε αναπληρωµατικά µέλη της επιτροπής τους: 
 

Γιοβάνη Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ (Πρόεδρο) 
Κουζέλη Λεωνίδα, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ (µέλος) 
Κόντο Απόστολο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο της ελάσσονος µειοψηφίας, 
Μέλος  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   160/2017. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                          ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ 
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 
Κουµαριανός  Ευάγγελος 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 
Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 
Παπαλουκά  Ευτυχία 

Παπακώστας  Βασίλειος 
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 
Καλύβης  Γεώργιος 
Γαλαζούλα  Αλίκη 

Χαραµαρά  Γεωργία 
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χριστίνα 
Ανεµογιάννης Γεώργιος 
Κοπελούσος  Χρήστος 

Ντάτσης  Κωνσταντίνος 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εµµανολία 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου  

 
 
Συν.: - Το αριθ. πρωτ. 13733/08-06-2017 Πρακτικό Κλήρωσης Υπαλλήλων ως µελών 
της Επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου 
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Α.Π.: 13733/8-6-2017 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ» 
 

Στην Νέα Φιλαδέλφεια σήµερα 31 Μαΐου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 
µ.µ., στο επί της Λ. Αχαρνών 464 και Αγίων Αναργύρων ∆ηµοτικό Κατάστηµα, 
διενεργήθηκε από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών δηµόσια κλήρωση µελών της 
επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση διαφόρων 
οδών ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος», προϋπολογισµού 300.000,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 

Η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 
16 του Π.∆. 171/1987, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 61 του Ν.4257/2014. 
Σηµειώνεται ότι όπου εν συνεχεία αναφέρεται παράγραφος χωρίς άλλο προσδιορισµό, 
εννοείται η παράγραφος του άρθρου 16 του Π.∆. 171/1987. 

Κατά την παρ. 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». Περαιτέρω, κατ' άρθρο 2 της υπ’ αρ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 από 4.11.2011 αποφάσεως Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 2540), προβλέπεται κλήρωση 
τακτικών και αναπληρωµατικών µελών. 

Επειδή ο προϋπολογισµός του έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., 
δεν υπερβαίνει το 1.000.000 €, κατά την παράγραφο 1α η επιτροπή αποτελείται από 
έναν δηµοτικό σύµβουλο και από δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ενός 
υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ 
Μηχανικών. Σηµειωτέον ότι οι διατάξεις του άρθρου 15 του Π.∆. 171/1987 δεν έχουν 
εφαρµογή, µε δεδοµένο ότι ο προϋπολογισµός του έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α., είναι µεγαλύτερος των 5.889,41 € (2.000.000 δρχ). 

Κατά την παράγραφο 2α, εφαρµόζεται ο όρος της παραγράφου 3 άρθρον 73 
Ν.3669/2008. κατά τον οποίον ο πρόεδρος της επιτροπής δεν ορίζεται από 
υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Εποµένως ο υποψήφιος πρόεδρος της 
επιτροπής κληρώνεται από υπαλλήλους κατηγορίας µηχανικών ΠΕ-ΤΕ εκτός Τεχνικής 
Υπηρεσίας. 

Μετά τον πρόεδρο κληρώνονται τα υπόλοιπα µέλη της επιτροπής, τακτικά και 
αναπληρωµατικά έτσι ώστε, 

α) να µην είναι ο προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή ο επιβλέπων του 
έργου, βάσει παρ. 2β, 

β) στην επιτροπή να συµµετέχει τεχνικός υπάλληλος ειδικότητας αντίστοιχης της 
κατηγορίας οικοδοµικών έργων, η οποία είναι η κυρία κατηγορία του 
παραλαµβανοµένου έργου, βάσει παρ. 2γ και 

γ) τουλάχιστον ένα µέλος της επιτροπής να είναι κατηγορίας ΠΕ, βάσει παρ. 1α. 

Εποµένως, κατά την κλήρωση για την ανάδειξη του δεύτερου µέλους της 
επιτροπής, αφ' ενός µεν εξαιρούνται ο προϊστάµενος της Τεχνικής Υπηρεσίας και οι 
επιβλέποντες του έργου, αφ' ετέρου δε οι µετέχοντες υπάλληλοι εξαρτώνται από την 
κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητας του κληρωθέντος υποψηφίου προέδρου εάν ο 
κληρωθείς έχει ειδικότητα αντίστοιχη των οικοδοµικών έργων, στην κλήρωση έτερου 
µέλους µετέχουν υπάλληλοι οποιασδήποτε ειδικότητας, σε αντίθετη περίπτωση 
υπάλληλοι ειδικότητας αντιστοίχου των οικοδοµικών έργων. Ανάλογα της κατηγορίας 
εκπαίδευσης και ειδικότητας του αναπληρωτή υποψηφίου προέδρου προκύπτουν οι 
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κληρωτέοι υπάλληλοι για την ανάδειξη του αναπληρωτή του άλλου µέλους της 
επιτροπής. 

Η κλήρωση ολοκληρώνεται µε τον καθορισµό του προέδρου της επιτροπής. 
Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο κληρωθείς υποψήφιος πρόεδρος, εκτός της 
περιπτώσεως κατά την οποία κληρώθηκε ως δεύτερο µέλος υπάλληλος που δεν 
ανήκει στην Τεχνική Υπηρεσία αρχαιότερος του άλλου µέλους, οπότε, βάσει παρ. 2α, 
αυτός καθίσταται πρόεδρος. Οµοίως καθορίζεται ο πρόεδρος µεταξύ 
αναπληρωµατικών µελών. 

Από την κλήρωση εξαιρείται η Προϊστάµενη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
Σγουράκη Ελένη και ο επιβλέπων του έργου Κίτσιος Χρήστος. 

Στη κλήρωση θα συµµετάσχουν και τεχνικοί υπάλληλοι που στελεχώνουν τις 
Τεχνικές Υπηρεσίες των ∆ήµων Νέας Ιωνίας και Μεταµόρφωσης, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία των Υπαλλήλων που µας αποστείλανε µε τα υπ' αρ. 4406/2016 (αριθµ. 
πρωτ/λου ∆.Φ.Χ. 3501/26-02-2016) και 2900/2016 (αριθµ. πρωτ/λου ∆.Φ.Χ. 
3505/26-02-2016) έγγραφα, αντίστοιχα. 

Οι µετέχοντες της κληρώσεως υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ µηχανικών µε τις 
ειδικότητές τους έχουν κατ' αλφαβητική σειρά ως εξής: 

 
Υπάλληλοι Τεχνικής Υπηρεσίας (∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος): 
Κατηγορίας ΠΕ:  
1) Αθανασιάδης Αναστάσιος-Μάριος, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 
2) Ασηµάκης Παναγιώτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
3) Κακάτσου Χαρίκλεια, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
4) Κολοβού Εύα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
5) Λίτσα Έλλη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
6) Μανής Παναγιώτης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
7) Παπαδοπούλου Γεωργία, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
Κατηγορίας ΤΕ:  
8) Αναστασοπούλου Αντωνία, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 
9) Επταηµέρου Μαρίνα, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
10) Κίτσιος Χρήστος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 
11) Ξυπνητού Καλλιόπη, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 
 
Υπάλληλοι Τεχνικής Υπηρεσίας (∆ήµου Νέας Ιωνίας): 
Κατηγορίας ΠΕ:  
12) Αλεξανδροπούλου Αικατερίνη, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 
13) Γιοβάνης Νικόλαος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
14) Ζαχαράκη Αλεξάνδρα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
15) Καµάρα ∆ήµητρα, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
16) Καρλής Νικόλαος, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
17) Κόνιαρη Μαγδαληνή, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
18) Κουσουνής Άγγελος, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
19) Παπαδοπούλου Άννα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
20) Σµαραγδάκης Εµµανουήλ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
21) Χουτζούµης Γεώργιος, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Κατηγορίας ΤΕ:  
22) Θεοφύλακτος Βασίλειος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 
 
 
 
 
Υπάλληλοι Τεχνικής Υπηρεσίας (∆ήµου Μεταµόρφωσης): 
Κατηγορίας ΠΕ:  
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23) Θαλασσινού Γιάννα, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 
24) Κλεάνθη Μερσίνα, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
25) Χριστόπουλος Ευάγγελος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
Κατηγορίας ΤΕ:  
26) Κουζέλης Λεωνίδας, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 
27) Λαζάρου Ευστράτιος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών  
28) Κάρρου Κωνσταντία, ΤΕ Τοπογράφων  
29) Πιτσινός Αναστάσιος, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
 

Οι κληρώσεις διενεργήθηκαν από την ∆ιευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας 
Σγουράκη Ελένη, παρουσία των υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας Κολοβού Εύας, 
Επταηµέρου Μαρίνας και Αναστασοπούλου Αντωνίας. 

Στην κλήρωση για την ανάδειξη του υποψηφίου προέδρου της επιτροπής 
έλαβαν µέρος όλοι οι υπάλληλοι µηχανικοί κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ των ∆ήµων Νέας Ιωνίας 
και Μεταµόρφωσης (υπάλληλοι υπ’ αρ. 12-29). Κληρώθηκε η υπάλληλος 
Παπαδοπούλου Άννα, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πολιτικών Μηχανικών. 

Ακολούθως κληρώθηκε το αναπληρωµατικό µέλος της επιτροπής όπου 
προέκυψε o υπάλληλος Γιοβάνης Νικόλαος, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Πολιτικών 
Μηχανικών.  

Στην κλήρωση για την ανάδειξη του µέλους της επιτροπής έλαβαν µέρος όλοι οι 
υπάλληλοι µηχανικοί κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ των ∆ήµων Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, Νέας 
Ιωνίας και Μεταµόρφωσης (υπάλληλοι υπ’ αρ. 1 -9 και 11-29). Κληρώθηκε ο 
υπάλληλος Μανής Παναγιώτης, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πολιτικών Μηχανικών. 

Ακολούθως κληρώθηκε το αναπληρωµατικό µέλος της επιτροπής όπου 
προέκυψε o υπάλληλος Γιοβάνης Νικόλαος, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Πολιτικών 
Μηχανικών.  

Συµπερασµατικά, κληρώθηκαν οι εξής υπάλληλοι: 

 

Τακτικά µέλη: 
Παπαδοπούλου Άννα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (πρόεδρος) 
Μανής Παναγιώτης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (µέλος) 
 
Αναπληρωµατικά µέλη 
Γιοβάνης Νικόλαος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (πρόεδρος) 
Κουζέλης Λεωνίδας, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (µέλος) 
 
 
 
Οι παριστάµενοι υπάλληλοι: 
 
Σγουράκη Ελένη  
 
Κολοβού Εύα 
 
Επταηµέρου Μαρίνα  
 
Αναστασοπούλου Αντωνία  
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΔΠΔΩΗΓ-ΙΗΙ
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