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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

         ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Α ρ ι θ.   σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 4/15-2-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 9/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 4ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΜΑ 5ο    σγκρόηηζη Επιηροπής παραλαβής εργαζιών ηοσ Δήμοσ για ηο  

                έηος 2022. 

 

                    

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 15ε ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 

2022, εκέξα  Σξίηε   θαη ώξα 18.00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο ηειεδηάζθεςεο, ύζηεξα 

από ηελ κε αξηζκό πξση: 1081/11.2.2022  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο ηνπ Γεκνηηθνύο 

πκβνύινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν θαη δεκνζηεύζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).  

 

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία δεθανθηώ   (18) κειώλ  θαη ηελ απνπζία ελλέα   (9) κειώλ,  όπσο: 

  

 ΠΑΡΟΝΣΔ  ΑΠΟΝΣΔ 

1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 
2 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2 Θνξσλίδεο Παύινο 
3 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 3 Ινύγγνο Εήζεο 

4 Ειαηίληζεο Αληώληνο 4 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο 
5 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 5 Κνπκηδίδεο Χαξάιακπνο 
6 Γήκνπ Ησάλλεο 6 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο 

7 Ηληδέο Ληθόιανο 7 Ρόδε νπιηάλα 
8 Ησαλλίδνπ Καξία 8 αββίδεο Παλαγηώηεο 

9 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 9 παλίδεο Δπζύκηνο 

10 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο   
11 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   
12 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο   

13 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

14 Ραβαλίδεο Χξήζηνο   

15 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

16 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

17 Φξαγθαιήο Γεκήηξηνο   
18 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

   

 

   

     
 ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθε λόκηκα ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο αιιά 

δελ  παξέζηε 
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Πξόεδξνη Σνπηθώλ πκβνπιίσλ : 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) 

Ιεσλίδαο πύξνπ (Πξνκαρώλα) 3) Κειαδίλεο Θσκάο (Χαξνπνύ) 4) Κπειειήο 

Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο) 5) Ληθεθόξνπ Βαζίιεηνο (Αλαηνιήο) 

 

Ο θ. Θνξσλίδεο Παύινο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα  ησλ εξσηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη από ηελ 

Αληηπνιίηεπζε. 

Ο θ. Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο  πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαηά  ηε ζπδήηεζε ηνπ 19νπ ηαθηηθνύ  ζέκαηνο πνπ πξνηάρζεθε 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ζπδεηήζεθε 1ν. 

Ο θ. Ινύγγνο Εήζεο  πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο 

θαηά  ηε δηάξθεηα  ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ  αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ςεθνθξίαο ηνπ 3νπ ζέκαηνο ήηαλ εθηόο πάλει. 

Ο θ. Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο ελεκέξσζε ηειεθσληθά ηνλ Πξόεδξν όηη είρε 

ηερληθό πξόβιεκα ζύλδεζεο. 

Ο θ. Κνπκηδίδεο Χαξάιακπνο   πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαηά  ηε ζπδήηεζε ηνπ 19νπ ηαθηηθνύ  ζέκαηνο πνπ πξνηάρζεθε 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ζπδεηήζεθε 1ν . 

Ζ Θα Ησαλλίδνπ Καξία απνρώξεζε από ην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο  θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ ηαθηηθνύ ζέκαηνο. 

 

 

 

Σν 5ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε  ν θ. Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   , 
Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ  θαη είπε ηα αθόινπζα : 
 

¨ύκθσλα κε ηελ παξ. 11 πεξ. δ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/16 πνπ 
δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Α 147 ζηηο 08/08/2016  ¨γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ 
ηκεκαηηθνύ ή ζπλνιηθνύ ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ, ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο 
επηηξνπή παξαιαβήο κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ. Δθόζνλ 
απαηηνύληαη εηδηθέο γλώζεηο έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα έρεη ηελ 
αληίζηνηρε εηδηθόηεηα. ε πεξίπησζε αηηηνινγεκέλεο αδπλακίαο γηα ηε ζπκπιήξσζε 
ή ηε ζπγθξόηεζε ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηήζεη από 
άιιε αλαζέηνπζα αξρή ηε δηάζεζε ππαιιήινπ ή ππαιιήισλ ηεο γηα ηε ζπγθξόηεζε 
ηεο Δπηηξνπήο. 

ύκθσλα  κε ην άξζξν 23 πεξ. 49 ζη΄ ηνπ λ. 4441/2016 ¨ Σα γλσκνδνηηθά 
όξγαλα ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ ζπγθξνηνύληαη από ππαιιήινπο πνπ 
ππεξεηνύλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηνλ θνξέα πνπ δηελεξγεί ην 
δηαγσληζκό ή ζε άιιν θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο 
ηζρύνπζεο θάζε θνξά γεληθέο διαηάξειρ πεπί ζςλλογικών οπγάνων.¨ 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ πξνηείλνληαη σο ηαθηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο 
Παξαιαβήο Δξγαζηώλ γηα ην 2022 , νη ππάιιεινη : 1) Πίνο  Νηθόιανο  2) 
Παπαδνπνύινπ Αλαζηαζία  3) Σδηιεξίδεο Γεώξγηνο   θαη  σο αλαπιεξσηέο απηώλ νη 
ππάιιεινη : 1) Κνηξίδνπ Διέλε  2) Παληαδή Γήκεηξα     θαη 3) Εσεξνύ Δπζεβία. 

 
Αθνύ νινθιεξώζεθε ην ζέκα  ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη 

ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Δξγαζηώλ ηνπ Γήκνπ γηα ην 2022 .  
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Το Δεμοηικό Σςμβούλιο 
Αθνύ έιαβε ππόςε  ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο  θαη : 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 221 , παξ. 11 πεξ. δ ηνπ λ. 4412/2016  

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 πεξ. 49 ζη΄ ηνπ λ. 4441/2016, κεηά από δηαινγηθή 
ζπδήηεζε 

 

Ομόθωνα  Αποθαζίδει 
 

1. πγθξνηεί ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο εξγαζηώλ ηνπ Γήκνπ κέρξη ηηο 
31/12/2022 , σο αθνινύζσο : 

 
 

Α’ ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ:   

 Πίνο  Νηθόιανο   , θιάδνπ ΓΔ 29 Οδεγώλ Απνξξηκκαηνθόξνπ   

 Παπαδνπνύινπ Αλαζηαζία   , ΣΔ Οηθνλνκηθνύ -Λνγηζηηθνύ 

 Σδηιεξίδεο Γεώξγηνο , θιάδνπ ΠΔ Οηθνλνκηθνύ-Λνγηζηηθνύ  
 
Β’ ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ:   

 Κνηξίδνπ Διέλε , ΣΔ Γηνηθεηηθνύ -Λνγηζηηθνύ 

 Παληαδή Γήκεηξα, θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνύ -Λνγηζηηθνύ 

 Εσεξνύ Δπζεβία   , θιάδνπ ΠΔ  Γηνηθεηηθνύ 
 
 

Οξίδεη σο Πξόεδξν ηεο παξαπάλσ Δπηηξνπήο ηνλ Πίν Νηθόιαν .  
2. Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη απηό πνπ πεξηγξάθεηαη ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο 

παξνύζαο απόθαζεο.  
3. Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο απηήο δελ απνθιείεη ηε ζπγθξόηεζε άιιεο 

Δπηηξνπήο γηα ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε εξγαζίαο  . 
Οξίδεηαη  όπσο εξγαζίεο  πνπ ζα μεθηλήζνπλ εληόο ηνπ 2020   θαη δελ νινθιεξσζνύλ 
κέρξη ηε ιήμε ηνπ , ζα ζπλερηζζνύλ θαη ζα νινθιεξσζνύλ από ηελ ίδηα Δπηηξνπή 
εληόο ηνπ επόκελνπ έηνπο 
 

   Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 9/2022 .  

   

     Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 
 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
     ΣΙΝΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 
          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 17 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΜΟΤΥΣΙΔΗ 

ΦΩΣΙΟ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 

Σ.Τ 
Τπογραθές 5 

 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

 
 

ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 
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