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ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ 

Απόσπασμα πρακτικού της  25ης/12-12-2019    ΤΑKΤIKΗΣ συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Βισαλτίας 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

321/2019 

ΘΕΜΑ 
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και γενικών 
υπηρεσιών για το έτος 2020. 

 
Στη Νιγρίτα, σήμερα 12-12-2019 και ώρα  18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Βισαλτίας συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤIKΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την αριθμ.πρωτ.14.447/06-12-2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018). 
           Υπήρξε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο (27) μελών βρέθηκαν παρόντα 
αρχικά (21) και απόντα (6) και ονομαστικά οι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ,Πρόεδρος 
2. ΤΣΕΛΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, Αντιπρόεδρος 
3. ΝΤΟΛΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,Γραμματέας  
4. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
5. ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 
6. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7. ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΒΑΪΟΣ 
8. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
9. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 
10. ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
11. ΨΑΡΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
12. ΠΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 
13. ΚΟΤΣΑΝΠΑΠΑΣ ΧΑΡΙΣΣΗΣ 
14. ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
15. ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
16. ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
17. ΡΑΚΙΤΖΗ ΤΙΜΟΘΕΑ 
18. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
19. ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
20. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  
21. ΤΣΟΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
2. ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
3. ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ   
4. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5. ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
6. ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

 

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος κ.  Αθανάσιος Μασλαρινός , που κλήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της   παρ.6  του  άρθρου 74 του  Ν.4555/2018. 

   Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι 
των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Βισαλτίας.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Δάφνης κ.Σίτσογλου Π. , η Πρόεδρος της Κοινότητας Ζερβοχωρίου κ.Βασιλειάδου Σ.,   
η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμπέλων κ.Γκούρμη Ε.,  ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας Λυγαριάς κ.Μαλιώκας Η., ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Τερπνής κ.Μιχαλάκης Α.  και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Τραγίλου 
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κ.Παντικίδης Ι. 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-  

Ο  δ.σ.κ.ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Χ. προσήλθε μετά την ψηφοφορία για το κατεπείγον 
του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και  κατά τη διάρκεια υποβολής  
ερωτήσεων προς το Δήμαρχο  και τους Αντιδημάρχους . 

Η δ.σ.κ.ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΗ Μ. προσήλθε μετά την ψηφοφορία για το 
κατεπείγον του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και  κατά τη διάρκεια 
υποβολής  ερωτήσεων προς το Δήμαρχο  και τους Αντιδημάρχους . 

Ο  δ.σ.κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Γ. προσήλθε μετά την ψηφοφορία για το κατεπείγον 
του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και  κατά τη διάρκεια υποβολής  
ερωτήσεων προς το Δήμαρχο  και τους Αντιδημάρχους . 

Ο  δ.σ.κ.ΣΑΜΑΡΑΣ Μ.   προσήλθε μετά την ψηφοφορία για το κατεπείγον 
του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και  κατά τη διάρκεια υποβολής  
ερωτήσεων προς το Δήμαρχο  και τους Αντιδημάρχους . 

Ο δ.σ.κ.ΛΑΓΙΟΣ Γ. προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6ου 
θέματος της ημερήσιας διάταξης . 

 

Μετά τη διαπίστωση  απαρτίας  ο  κ. Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
 
Στη συνέχεια ο  κ. Πρόεδρος    πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης θέτει για συζήτηση ΕΚΤΟΣ ημερήσιας το  παρακάτω θέμα:  

ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ: Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ» του Άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αριθ.πρωτ.29816/18-04-2019  
πρόσκλησης VIIΙ , με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας». 
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ. 
Ακολούθησε ψηφοφορία για το κατεπείγον του θέματος  ως εξής : 
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ. :Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ   να συζητηθεί με την διαδικασία του 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ και πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.        
          Κηρύσσοντας ο  κ. Πρόεδρος   την έναρξη της συζήτησης   του 15ου  θέματος  
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  έδωσε το λόγο στον Διευθυντή του Δήμου Βισαλτίας  
κ.ΚΑΡΤΕΡΟ  Μ.  ο  οποίος είπε τα εξής : 
ΚΑΡΤΕΡΟΣ: Κατατέθηκε  στο  Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου η κάτωθι 
εισήγηση η οποία έχει ως εξής :   
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για 
το έτος 2020.  
Λαμβάνοντας υπόψη : 
1.Την παρ. 1 του  άρθρου Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) ορίζεται  ότι : 
Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός 
από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου 
οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.  
2.Την περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις 
έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών» με την οποία  ορίζεται ότι : «Για την 
παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή 
πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής 
του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, 
λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και 
εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 
Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται 
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δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω 
αρμοδιότητες». 
3.Την περ.γ της  παρ. 11  του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις 
έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών» με την οποία  ορίζεται ότι : « Με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται οι όροι για τη συγκρότηση των 
πρωτοβάθμιων, μόνιμων ή μη, και των δευτεροβάθμιων επιτροπών παραλαβής, η 
σύνθεση αυτών, η διαδικασία επιλογής των μελών τους και κάθε άλλο θέμα σχετικά με 
το παραπάνω». 
4.Την περ.δ της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις 
έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών» με την οποία  ορίζεται ότι : « Για την παραλαβή 
του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος 
της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογημένης 
αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση 
υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής». 
5.Την περ. στ της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις 
έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών» με την οποία ορίζεται ότι : «Τα γνωμοδοτικά 
όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο 
φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 
γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων». 
6.Τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βισαλτίας , 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας  να συγκροτήσει τις σχετικές επιτροπές 
παραλαβής προμηθειών και γενικών υπηρεσιών έτους 2020 από  τους παρακάτω 
προτεινόμενους υπαλλήλους και να  ορίσει μεταξύ των τακτικών μελών τον Πρόεδρο  
σε κάθε επιτροπή. 
1.Επιτροπή  παραλαβής προμηθειών κατόπιν διαγωνισμού ή απ’ ευθείας 
ανάθεσης για τις προμήθειες που δεν απαιτούν  ειδικές γνώσεις , όπως ενδεικτικά 
αναφέρονται οι εξής : Έντυπα , βιβλία γραφική ύλη &εκδόσεις , είδη πολλαπλών 
εκτυπώσεων γραφείων , φωτοτυπιών, προμήθειες ειδών καθαριότητας  και χημικού 
υλικού  , υλικό εκτυπωτικών ,προμήθεια    τροφίμων  , κ.λ.π.Η επιτροπή θα 
παραλαμβάνει και γενικές υπηρεσίες  για τις οποίες δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις 
όπως ταχυδρομικές υπηρεσίες , ταχυμεταφορές , βιβλιοδετήσεις , υπηρεσίες για 
τουριστική προβολή κ.λ.π.  .   
 
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΜΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   
2 ΤΖΕΛΕΠΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
3 ΚΑΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
2 ΧΟΡΤΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 

ΥΠΟΘΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  
3 ΚΥΤΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   
 
Ως Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής παραλαβής προτείνεται η Δημοτική 
Υπάλληλος ΜΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ . 
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν  τα αντίστοιχα  τακτικά με τον ίδιο αύξοντα 
αριθμό.   
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2.Επιτροπή  παραλαβής προμηθειών  κατόπιν διαγωνισμού ή απ’ ευθείας 
ανάθεσης για τις προμήθειες   Η/Μ εξοπλισμού και μηχανημάτων , όπως 
ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής :προμήθειες, ηλεκτρομηχανολογικού υλικού  των 
έργων , ειδών ηλεκτροφωτισμού ,εορταστικού  διακόσμου , ανταλλακτικών 
ηλεκτρικών συσκευών και φωτιστικών ,προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού (κλιματιστικών , μηχ/κού εξοπλισμού),προμήθεια μηχανημάτων –
συστημάτων άρδευσης και λοιπού εξοπλισμού , προμήθεια υδραυλικών ειδών 
ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης   κ.λ.π. καθώς  και   παραλαβή των αντίστοιχων 
υπηρεσιών.   
  
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΓΡΑΒΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

2 ΚΥΤΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   
3 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
2 ΧΟΡΤΑΡΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 

ΥΠΟΘΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
3 ΤΖΙΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 
Ως Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής παραλαβής προτείνεται ο Δημοτικός 
Υπάλληλος ΓΡΑΒΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ . 
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν  τα αντίστοιχα  τακτικά με τον ίδιο αύξοντα 
αριθμό.   
3.Επιτροπή  παραλαβής προμηθειών  κατόπιν διαγωνισμού ή απ’ ευθείας 
ανάθεσης για προμήθειες   ειδών  πληροφορικής και επικοινωνιών  , όπως 
ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής :προμήθεια μηχανημάτων  (φωτοτυπικών , φαξ 
,ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λ.π.), λογισμικού ,τηλεφωνικών κέντρων κ.λ.π. Η εν 
λόγω επιτροπή  θα παραλαμβάνει  και γενικές υπηρεσίες πληροφορικής .   
 
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΖΩΗ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ  
2 ΜΠΟΣΤΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΕ 38 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 
3 ΚΑΡΑΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΠΑΛΑΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΛΑ ΤΕ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  
2 ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
3 ΚΑΜΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 
Ως Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής παραλαβής προτείνεται η Δημοτική  
Υπάλληλος ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΖΩΗ. 
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν  τα αντίστοιχα  τακτικά με τον ίδιο αύξοντα 
αριθμό.   
4.Επιτροπής παραλαβής υλικών και εξοπλισμού   κατόπιν διαγωνισμού ή απ’ 
ευθείας ανάθεσης για τις οποίες απαιτούνται τεχνικές  γνώσεις, όπως ενδεικτικά 
αναφέρονται οι παρακάτω: προμήθειες υλικών τεχνικών έργων καθώς όπως π.χ. είδη 
ελαιοχρωματισμού οικοδομικών ,ασφαλτομίγματος, πλακιδίων ,χρωμάτων  κ.λ.π. 
προμήθεια κάδων , αλατιού , πινακίδων ΚΟΚ, στάσεων στεγάστρων , παγκάκια , 

ΑΔΑ: ΩΧΧ7Ω9Β-ΓΡΗ



προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών , προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 
,προμήθεια υλικών συντήρησης έργων , πάρκων και παιδικών χαρών ,προμήθεια 
επίπλων κ.λ.π. καθώς  και   παραλαβή των αντίστοιχων υπηρεσιών.   
  
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΝΤΑΛΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ –

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
2 ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
3 ΤΣΙΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ  
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΣΙΝΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ30 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ  
2 ΜΠΑΛΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ  
3 ΓΡΑΒΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Ως Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής παραλαβής προτείνεται ο Δημοτικός 
Υπάλληλος  ΝΤΑΛΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ . 
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν  τα αντίστοιχα  τακτικά με τον ίδιο αύξοντα 
αριθμό.   
5.Επιτροπή  παραλαβής προμηθειών   κατόπιν διαγωνισμού ή απ’ ευθείας 
ανάθεσης για τις προμήθειες πρασίνου, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι 
παρακάτω :προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού ,σπόρων , φυτών ,δενδρυλλίων , 
κτηνιατρικού υλικού , κ.λ.π. Η εν λόγω επιτροπή θα παραλαμβάνει και γενικές 
υπηρεσίες πρασίνου. 
 
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΚΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  
2 ΜΑΚΡΥΛΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ –ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
3 ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
2 ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   
 
Ως Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής παραλαβής προτείνεται  ο Δημοτικός 
Υπάλληλος ΚΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ . 
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν  τα αντίστοιχα  τακτικά με τον ίδιο αύξοντα 
αριθμό.   
6.Επιτροπή  παραλαβής προμηθειών    κατόπιν διαγωνισμού ή απ’ ευθείας 
ανάθεσης για τις προμήθειες καυσίμων ,λιπαντικών καθώς και ανταλλακτικών 
οχημάτων –μηχανημάτων έργων. Η εν λόγω επιτροπή θα παραλαμβάνει και γενικές 
υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργων . 
   
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΕ 26 

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

2 ΚΥΡΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ 
3 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ  29 ΟΔΗΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ  
2 ΓΡΑΒΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
3 ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Ως Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής παραλαβής προτείνεται ο Δημοτικός 
Υπάλληλος ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  . 
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν  τα αντίστοιχα  τακτικά με τον ίδιο αύξοντα 
αριθμό.   
7.Επιτροπή  παραλαβής προμήθειας μηχανημάτων έργου ,συνοδευτικού 
εξοπλισμού, απορριμματοφόρων και λοιπών μεταφορικών /επιβατικών μέσων. Η 
εν λόγω επιτροπή θα παραλαμβάνει και τυχόν υπηρεσίες που θα παρασχεθούν κατ την 
παραλαβή τους . 
   
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΕ 26 

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

2 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ  
3 ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΜΠΑΛΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ  
2 ΤΣΙΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ  
3 ΓΡΑΒΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Ως Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής παραλαβής προτείνεται ο Δημοτικός 
Υπάλληλος ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  . 
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν  τα αντίστοιχα  τακτικά με τον ίδιο αύξοντα 
αριθμό.   
Έργο των επιτροπών είναι: 
1ο :Να εισηγούνται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 
σύμβασης , προβαίνοντας , σε μακροσκοπικούς ,λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς 
ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της  σύμβασης , 
2ο :Εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο , συντάσσουν τα 
σχετικά πρωτόκολλα , 
3ο :Να παρακολουθούν και ελέγχουν την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων  του αναδόχου και    
4ο :Να εισηγούνται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω  
όρων. 
Οι επιτροπές έχουν ετήσια διάρκεια  από 01/01/2020  έως 31/12/2020». 
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Κατόπιν των ανωτέρω διατάξεων  και των προτάσεων του Διευθυντού του Δήμου 
Βισαλτίας  καλείται το σώμα : 
Να προβεί στη  συγκρότηση  επιτροπών παραλαβής προμηθειών και γενικών 
υπηρεσιών για το έτος 2020. 
 
 Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την κ. Πρόεδρο και τον εισηγητή  και 
αφού έλαβε υπόψη του : 

 Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
έργων προμηθειών και υπηρεσιών», 

 Το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 ,  
 Την εισήγηση του Διευθυντού του Δήμου  κ. Καρτερού Μ. 

και  μετά από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Α)Συγκροτεί τις κάτωθι επιτροπές παραλαβής προμηθειών και γενικών 
υπηρεσιών έτους 2020 ως εξής : 
1.Επιτροπή  παραλαβής προμηθειών κατόπιν διαγωνισμού ή απ’ ευθείας 
ανάθεσης για τις προμήθειες που δεν απαιτούν  ειδικές γνώσεις , όπως ενδεικτικά 
αναφέρονται οι εξής : Έντυπα , βιβλία γραφική ύλη &εκδόσεις , είδη πολλαπλών 
εκτυπώσεων γραφείων , φωτοτυπιών, προμήθειες ειδών καθαριότητας  και χημικού 
υλικού  , υλικό εκτυπωτικών ,προμήθεια    τροφίμων  ,ειδών ένδυσης κ.λ.π.Η επιτροπή 
θα παραλαμβάνει και γενικές υπηρεσίες  για τις οποίες δεν απαιτούνται ειδικές 
γνώσεις όπως ταχυδρομικές υπηρεσίες , ταχυμεταφορές , βιβλιοδετήσεις , υπηρεσίες 
για τουριστική προβολή κ.λ.π.  .   
 
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΜΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   
2 ΤΖΕΛΕΠΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
3 ΚΑΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
2 ΧΟΡΤΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 

ΥΠΟΘΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  
3 ΚΥΤΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   
 
Ως Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής παραλαβής ορίζεται  η Δημοτική Υπάλληλος 
ΜΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ . 
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν  τα αντίστοιχα  τακτικά με τον ίδιο αύξοντα 
αριθμό.   
2.Επιτροπή  παραλαβής προμηθειών  κατόπιν διαγωνισμού ή απ’ ευθείας 
ανάθεσης για τις προμήθειες   Η/Μ εξοπλισμού και μηχανημάτων , όπως 
ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής :προμήθειες, ηλεκτρομηχανολογικού υλικού  των 
έργων , ειδών ηλεκτροφωτισμού ,εορταστικού  διακόσμου , ανταλλακτικών 
ηλεκτρικών συσκευών και φωτιστικών ,προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού (κλιματιστικών , μηχ/κού εξοπλισμού),προμήθεια μηχανημάτων –
συστημάτων άρδευσης και λοιπού εξοπλισμού , προμήθεια υδραυλικών ειδών 
ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης   κ.λ.π. καθώς  και   παραλαβή των αντίστοιχων 
υπηρεσιών.   
  

ΑΔΑ: ΩΧΧ7Ω9Β-ΓΡΗ



 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΓΡΑΒΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

2 ΚΥΤΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   
3 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
2 ΧΟΡΤΑΡΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 

ΥΠΟΘΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
3 ΤΖΙΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 
Ως Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής παραλαβής ορίζεται ο  Δημοτικός Υπάλληλος 
ΓΡΑΒΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ . 
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν  τα αντίστοιχα  τακτικά με τον ίδιο αύξοντα 
αριθμό.   
3.Επιτροπή  παραλαβής προμηθειών  κατόπιν διαγωνισμού ή απ’ ευθείας 
ανάθεσης για προμήθειες   ειδών  πληροφορικής και επικοινωνιών  , όπως 
ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής :προμήθεια μηχανημάτων  (φωτοτυπικών , φαξ 
,ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λ.π.), λογισμικού ,τηλεφωνικών κέντρων κ.λ.π. Η εν 
λόγω επιτροπή  θα παραλαμβάνει  και γενικές υπηρεσίες πληροφορικής .   
 
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΖΩΗ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ  
2 ΜΠΟΣΤΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΕ 38 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 
3 ΚΑΡΑΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΠΑΛΑΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΛΑ ΤΕ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  
2 ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
3 ΚΑΜΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 
Ως Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής παραλαβής ορίζεται η Δημοτική  Υπάλληλος 
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΖΩΗ. 
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν  τα αντίστοιχα  τακτικά με τον ίδιο αύξοντα 
αριθμό.   
4.Επιτροπής παραλαβής υλικών και εξοπλισμού   κατόπιν διαγωνισμού ή απ’ 
ευθείας ανάθεσης για τις οποίες απαιτούνται τεχνικές  γνώσεις, όπως ενδεικτικά 
αναφέρονται οι παρακάτω: προμήθειες υλικών τεχνικών έργων καθώς όπως π.χ. είδη 
ελαιοχρωματισμού οικοδομικών ,ασφαλτομίγματος, πλακιδίων ,χρωμάτων  κ.λ.π. 
προμήθεια κάδων , αλατιού , πινακίδων ΚΟΚ, στάσεων στεγάστρων , παγκάκια , 
προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών , προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 
,προμήθεια υλικών συντήρησης έργων , πάρκων και παιδικών χαρών ,προμήθεια 
επίπλων κ.λ.π. καθώς  και   παραλαβή των αντίστοιχων υπηρεσιών.   
  
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΝΤΑΛΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ –

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
2 ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
3 ΤΣΙΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΑΔΑ: ΩΧΧ7Ω9Β-ΓΡΗ



ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ  
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΣΙΝΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ30 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ  
2 ΜΠΑΛΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ  
3 ΓΡΑΒΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Ως Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής παραλαβής ορίζεται ο Δημοτικός Υπάλληλος  
ΝΤΑΛΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ . 
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν  τα αντίστοιχα  τακτικά με τον ίδιο αύξοντα 
αριθμό.   
5.Επιτροπή  παραλαβής προμηθειών   κατόπιν διαγωνισμού ή απ’ ευθείας 
ανάθεσης για τις προμήθειες πρασίνου, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι 
παρακάτω :προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού ,σπόρων , φυτών ,δενδρυλλίων , 
κτηνιατρικού υλικού , κ.λ.π. Η εν λόγω επιτροπή θα παραλαμβάνει και γενικές 
υπηρεσίες πρασίνου. 
 
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΚΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  
2 ΜΑΚΡΥΛΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ –ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
3 ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
2 ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   
 
Ως Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής παραλαβής ορίζεται  ο Δημοτικός Υπάλληλος 
ΚΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ . 
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν  τα αντίστοιχα  τακτικά με τον ίδιο αύξοντα 
αριθμό.   
6.Επιτροπή  παραλαβής προμηθειών    κατόπιν διαγωνισμού ή απ’ ευθείας 
ανάθεσης για τις προμήθειες καυσίμων ,λιπαντικών καθώς και ανταλλακτικών 
οχημάτων –μηχανημάτων έργων. Η εν λόγω επιτροπή θα παραλαμβάνει και γενικές 
υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργων . 
   
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΕ 26 

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

2 ΚΥΡΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ 
3 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ  29 ΟΔΗΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ  
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2 ΓΡΑΒΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

3 ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Ως Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής παραλαβής ορίζεται ο Δημοτικός Υπάλληλος 
ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  . 
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν  τα αντίστοιχα  τακτικά με τον ίδιο αύξοντα 
αριθμό.   
7.Επιτροπή  παραλαβής προμήθειας μηχανημάτων έργου ,συνοδευτικού 
εξοπλισμού, απορριμματοφόρων και λοιπών μεταφορικών /επιβατικών μέσων. Η 
εν λόγω επιτροπή θα παραλαμβάνει και τυχόν υπηρεσίες που θα παρασχεθούν κατ την 
παραλαβή τους . 
   
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΕ 26 

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

2 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ  
3 ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΜΠΑΛΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ  
2 ΤΣΙΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ  
3 ΓΡΑΒΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Ως Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής παραλαβής ορίζεται ο Δημοτικός Υπάλληλος 
ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  . 
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν  τα αντίστοιχα  τακτικά με τον ίδιο αύξοντα 
αριθμό.   
Β)Έργο των επιτροπών είναι: 
1ο :Να εισηγούνται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 
σύμβασης , προβαίνοντας , σε μακροσκοπικούς ,λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς 
ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της  σύμβασης , 
2ο :Εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο , συντάσσουν τα 
σχετικά πρωτόκολλα , 
3ο :Να παρακολουθούν και ελέγχουν την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων  του αναδόχου και    
4ο :Να εισηγούνται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω  
όρων. 
Γ) Οι επιτροπές έχουν ετήσια διάρκεια  από 01/01/2020 έως 31/12/2020. 
Δ) Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου. 
Ε)Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες 

 
Παρόντες δημοτικοί Σύμβουλοι κατά τη λήψη της απόφασης είκοσι έξι(26). 
 
----Επισυνάπτεται  και αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής: 
1)Η εισήγηση  του Διευθυντού του Δήμου  κ.Καρτερού Μ. .   

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό      321/2019  

Για την ακρίβεια των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

ΑΔΑ: ΩΧΧ7Ω9Β-ΓΡΗ



Ο    Πρόεδρος    του   Δ.Σ.                                  Τα    Μέλη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΝΙΓΡΙΤΑ  13/12/2019     
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
                                           ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΑΔΑ: ΩΧΧ7Ω9Β-ΓΡΗ
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