
                             
                                 

Θέκα: «Απνζηνιή ηεο ππ’ αξηζκ. 06/2011 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Αλαπηπμηαθνύ πλδέζκνπ Λαπξεωηηθήο, πνπ αθνξά ηνλ 

Οξηζκό ελόο (1) πκβνύινπ θαη αλαπιεξωκαηηθνύ γηα ηε ζπγθξόηεζε 

Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Έξγωλ άλω ηνπ πνζνύ ηωλ 5.869,41€ (παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ/ηνο 171/87, άξζξα 53 θαη 55 ηνπ Π.Γ/ηνο 609/1985, 

ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 3669/08)». 

 

 
Σαο ππνβάινπκε ζπλεκκέλα δπν (2) αληίγξαθα ηεο ππ΄ αξηζκ. 06/2011 

απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Σπλδέζκνπ Λαπξεσηηθήο 

ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο, θαη παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο. 

 

Σπλεκκέλα : 

                   1.  Απόθαζε 06/2011. 

2. Πξόζθιεζε Σπλεδξίαζεο. 

3. Απνδεηθηηθό Παξαιαβήο. 

4. Απνδεηθηηθό Δεκνζίεπζεο. 

                                                                              
                 Ο Πξόεδξνο ηνπ            

                                                       Αλαπηπμηαθνύ Σπλδέζκνπ Λαπξεσηηθήο     

 

 

                                                                 Λεβαληήο Κσλζηαληίλνο                                            

                                                            Δήκαξρνο Λαπξεσηηθήο                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

----------------------------------------------------- 
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ 

ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΗ 
----------------------------------------------------- 

       
                                                  Κεξαηέα 18.07.2011. 
                                                  Αξ. Πξωη.: 138.- 
 
           
     Πξνο: Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο  
               Πεξηθεξείαο Αηηηθήο  
               Καηεράθε 56 Αζήλα   
  
                         
 

Τατ. Δ/νζη: Λεωθ. Αθηνών Σοσνίοσ 66 
Τατ. Κώδικας: 190 01, Κεραηέα Αηηικής 
Τηλέθωνο: 22990 - 63243  
Fax: 22990 – 63244 
e-mail: anap30@otenet.gr 



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΛΑΤΡΔΩΣΙΚΗ 
 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΛΑΤΡΔΩΣΙΚΗ ΣΗ 14.07.2011. 

 

 
Ηκεξνκελία ζπλεδξίαζεο:  14.07.2011. 

Ηκέξα θαη ώξα ζπλεδξίαζεο:  Πέκπηε, 19:30. 

Αξηζκ. πξση. πξόζθιεζεο:  124/07.07.2011. 

Αξηζκόο κειώλ: 5 

Παξόληα κέιε:  4 

 

1. Λεβαληήο Κσλζηαληίλνο  - Πξόεδξνο Δ.Σ.-  Δήκαξρνο Λαπξεσηηθήο                                          

2. Φηιίππνπ Πέηξνο – Μέινο Δ.Σ. - Δήκαξρνο Σαξσληθνύ                               

3. Τζαιηθίδεο Εκκαλνπήι - Μέινο Δ.Σ. - Αληηδήκαξρνο Δήκνπ Σαξσληθνύ 

4. Σόθνο Δεκήηξηνο - Μέινο Δ.Σ. - Δεκνηηθόο Σύκβνπινο Δήκνπ Σαξσληθνύ 

 

Απόληα κέιε: 1 

1. Ιαηξνύ Σηαύξνο – Αληηπξόεδξνο Δ.Σ.- Δεκνηηθόο Σύκβνπινο Δήκνπ 

Λαπξεσηηθήο 

 

ΘΔΜΑ: «Οξηζκόο ελόο (1) πκβνύινπ θαη αλαπιεξωκαηηθνύ γηα ηε 

ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Έξγωλ άλω ηνπ πνζνύ ηωλ 5.869,41€ 

(παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ/ηνο 171/87, άξζξα 53 θαη 55 ηνπ Π.Γ/ηνο 

609/1985, ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 3669/08)». 

 

Αξηζκόο Απόθαζεο: 06/2011. 

 

Ο θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 3νλ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε 

ππόςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ όηη, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 

16 ηνπ Π.Δ/ηνο 171/87 «νη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 53 θαη 55 ηνπ Π.Δ/ηνο 

609/1985 νη επηηξνπέο παξαιαβήο ησλ έξγσλ ζπγθξνηνύληαη κε απόθαζε ηνπ 

Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη απνηεινύληαη από έλα (1) Σύκβνπιν θαη  



α) γηα έξγα από 300.001 έσο 3.000.000 δξρ. από έλα ηερληθό δηπισκαηνύρν 

αλσηάησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ θαηεγνξίαο Π.Ε. νηνπδήπνηε βαζκνύ ή 

πηπρηνύρν αλσηέξσλ ηερληθώλ ζρνιώλ, θαηεγνξίαο Τ.Ε. νηνπδήπνηε βαζκνύ.  

β) γηα έξγα από 3.000.001 δξρ. κέρξη 100.000.000 δξρ. από δύν ηερληθνύο 

δηπισκαηνύρνπο αλσηάησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ θαηεγνξίαο Π.Ε. νηνπδήπνηε 

βαζκνύ ηνπ ελόο από απηνύο δπλακέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί από πηπρηνύρν 

αλσηέξσλ ηερληθώλ ζρνιώλ, θαηεγνξίαο Τ.Ε. νηνπδήπνηε βαζκνύ.  

γ) γηα έξγα από 100.000.001 θαη άλσ από ηξεηο ηερληθνύο δηπισκαηνύρνπο 

αλσηάησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ θαηεγνξίαο Π.Ε. νηνπδήπνηε βαζκνύ ηνπ ελόο 

από απηνύο δπλακέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί από πηπρηνύρν αλσηέξσλ ηερληθώλ 

ζρνιώλ θαηεγνξίαο Τ.Ε. νηνπδήπνηε βαζκνύ.» 

Οη επηηξνπέο παξαιαβήο ζπλέξρνληαη θαη δηελεξγνύλ ηελ παξαιαβή κε πξσηνβνπιία θαη 

επζύλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο. Γηα ηελ παξαιαβή ζπληάζζεηαη πξσηόθνιιν πνπ ππνγξάθεηαη από 

όια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, από ηνλ ηειεπηαίν επηβιέπνληα πνπ παξίζηαηαη θαηά ηε 

δηελέξγεηά ηεο θαη από ηνλ αλάδνρν πνπ παξαδίδεη ην έξγν. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ 

έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηκεκάησλ έξγσλ πνπ πεξαηώζεθαλ θαη 

κπνξεί λα έρνπλ απηνηειή ρξήζε, όπνπ απηό πξνβιέπεηαη από ηελ ζύκβαζε, θαζώο επίζεο 

θαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ κηα εξγνιαβία δελ ζπλερίδεηαη. Τν άξζξν 53 θσδηθνπνηήζεθε 

ζην άξζξν 73 ηνπ Ν. 3669/08 (Φ.Ε.Κ. – 116/β/18-06-2008).  

Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαινύκε ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην λα πξνβεί ζηνλ νξηζκό ελόο 

(1) Σπκβνύινπ σο ηαθηηθνύ κέινπο θαη ελόο αλαπιεξσκαηηθνύ γηα ηελ ζπγθξόηεζε ηεο σο 

άλσ επηηξνπήο. 

Καη λα νξίζεη σο ηαθηηθό κέινο ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο Έξγσλ άλσ ηνπ πνζνύ ησλ 

5.869,41€, γηα ην έηνο 2011 ηνλ Σύκβνπιν θ. Λεβαληή Κσλζηαληίλν  θαη αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο ηνλ Σύκβνπιν θ. Φηιίππνπ Πέηξν. 

 

Έξγν ηεο Επηηξνπήο είλαη ε παξαιαβή έξγσλ άλσ ηνπ πνζνύ ησλ 5.869.41€ πνπ ζα 

δηελεξγείηαη από 01.01.2011 έσο 31.12.2011. 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

 

Αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

Π.Δ/ηνο 171/87, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 53 θαη 55 ηνπ Π.Δ/ηνο 609/1985 θαζώο θαη ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 3669/08 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

 



 

Απνθαζίδεη Οκόθωλα 

 

Οξίδεη σο ηαθηηθό κέινο ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο Έξγσλ άλσ ηνπ πνζνύ ησλ 5.869,41€, 

γηα ην έηνο 2011 ηνλ Σύκβνπιν θ. Λεβαληή Κσλζηαληίλν  θαη αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ 

Σύκβνπιν θ. Φηιίππνπ Πέηξν. 

Έξγν ηεο Επηηξνπήο είλαη ε παξαιαβή έξγσλ άλσ ηνπ πνζνύ ησλ 5.869.41€ πνπ ζα 

δηελεξγείηαη από 01.01.2011 έσο 31.12.2011. 

 

Η παξαπάλσ απόθαζε ζπληάρζεθε, πήξε αξηζκό 06/2011, αλαγλώζηεθε, βεβαηώζεθε 

σο πξνο ην πεξηερόκελν θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.  

Αλαζέηεη ηα πεξαηηέξσ ζηνλ Πξόεδξν θ. Λεβαληή Κσλζηαληίλν.   

 

Σε πίζησζε ζπληάζζεηαη ην αλσηέξσ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη. 

 

            Ο Πξόεδξνο ηνπ                                               Τα Μέιε  

        Αλαπηπμηαθνύ Σπλδέζκνπ Λαπξεσηηθήο                         Φηιίππνπ Πέηξνο                                                                                                                                                                         

                                                                              Τζαιηθίδεο Εκκαλνπήι         

                                                            Σόθνο Δεκήηξηνο                 

                 Λεβαληήο Κσλζηαληίλνο                                                                       

                  Δήκαξρνο Λαπξεσηηθήο   

 

 

 

 

 

 


