
                             
                                 

Θέκα: «Απνζηνιή ηεο ππ’ αξηζκ. 07/2011 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Αλαπηπμηαθνύ πλδέζκνπ Λαπξεωηηθήο, πνπ αθνξά ηνλ 

Οξηζκό δύν (2) πκβνύιωλ ωο ηαθηηθώλ κειώλ θαη ηζάξηζκωλ 

αλαπιεξωκαηηθώλ γηα ηε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο Δξγαζηώλ 

(άξζξν 64 παξ. 14 ηνπ Π.Γ. 28/80)». 

 

 
Σαο ππνβάινπκε ζπλεκκέλα δπν (2) αληίγξαθα ηεο ππ΄ αξηζκ. 07/2011 

απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Σπλδέζκνπ Λαπξεσηηθήο 

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

 

Σπλεκκέλα : 

                   1.  Απόθαζε 07/2011. 

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.: 139.- 
 
           
     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 δύν (2) πκβνύιωλ ωο ηαθηηθώλ κειώλ θαη ηζάξηζκωλ 

αλαπιεξωκαηηθώλ γηα ηε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο Δξγαζηώλ (άξζξν 64 

παξ. 14 ηνπ Π.Γ. 28/80)». 

 

Αξηζκόο Απόθαζεο: 07/2011. 

 

Ο θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 4νλ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 64 παξ. 14 ηνπ Π.Δ. 28/1980 νξίδνληαη ηα 

εμήο: 

Γηα δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο εξγαζίεο ή κεηαθνξέο αμίαο κηθξόηεξεο ηνπ 1.000.000 

δξαρκώλ (ηώξα 2.934,70 επξώ), ρσξίο Φ.Π.Α., αληί ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο, 

ζπληάζζεηαη βεβαίσζε πεξί ηεο θαιήο εθηέιεζεο απηώλ θαη ηνπ επιόγνπ ηεο δαπάλεο από 

δύν δεκνηηθνύο ή θνηλνηηθνύο ζπκβνύινπο, πνπ νξίδνληαη από ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό 



ζπκβνύιην. Απηνί κπνξνύλ λα νξίδνληαη γηα όιεο ηηο πξνκήζεηεο πνπ εθηεινύληαη εληόο ηνπ 

εκεξνινγηαθνύ έηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ πεξί κεγάινπ δήκνπ δύλαηαη λα δηαρσξηζηεί απηόο ζε ηνκείο θαη λα νξηζηνύλ 

γηα θάζε ηνκέα δύν ζύκβνπινη. Η βεβαίσζε κπνξεί λα ζπληαρζεί θαηόπηλ επηηνπίνπ 

κεηάβαζεο, από κεραληθό ή ππνκεραληθό πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή 

θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, όηαλ πξόθεηηαη γηα δήκνπο ή θνηλόηεηεο πνπ έρνπλ δηθή ηνπο ηερληθή 

ππεξεζία, ελώ όηαλ πξόθεηηαη γηα άιινπο δήκνπο ή θνηλόηεηεο από κεραληθό ή ππνκεραληθό 

ηεο ΤΥΔΚ, πνπ νξίδεηαη από ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, εθόζνλ απηό δεηεζεί από 

ην νηθείν Σπκβνύιην κε απόθαζή ηνπ. 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 70 παξ. 1 ηνπ ΠΔ 28/80, νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο 

έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηηο ππεξεζίεο. Επίζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 273 παξ. 1 ηνπ 

Ν. 3463/06, κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

209, νη θάζε είδνπο ππεξεζίεο, εθηόο από ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α), δηελεξγνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 

28/1980 (Φ.Ε.Κ. 11Α) κε ηελ επηθύιαμε ησλ εηδηθώλ ξπζκίζεσλ ηνπ Π.Δ. 346/1998 (Φ.Ε.Κ. 

230Α), σο ηζρύεη (πιένλ 60/2007). 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαιείηαη ζήκεξα λα νξίζεη δύν (2) Σπκβνύινπο θαη ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο ζηελ επηηξνπή βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ππεξεζηώλ (εξγαζηώλ ή 

κεηαθνξώλ) πνζνύ θάησ ησλ 2.934,70 €. 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

 

Αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 

παξ. 14 θαη άξζξνπ 70 παξ. 1 ηνπ Π.Δ. 28/80 θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 παξ. 2 

θαη ηνπ άξζξνπ 273 παξ. 1 ηνπ Ν. 3463/06 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε όισλ όζσλ 

δήηεζαλ θαη πήξαλ ην ιόγν  

 

Απνθαζίδεη Οκόθωλα 

 

Οξίδεη σο κέιε ηεο επηηξνπήο βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ππεξεζηώλ (εξγαζηώλ ή 

κεηαθνξώλ), πνζνύ έσο 2.934,70€, έηνπο 2011 ηνπο Σπκβνύινπο θ Τζαιηθίδε Εκκαλνπήι θαη 

θ. Σόθν Δεκήηξην θαη αλαπιεξσκαηηθνύο απηώλ, θαη΄ αληηζηνηρία, ηνπο Σπκβνύινπο θ. 

Λεβαληή Κσλζηαληίλν θαη θ. Φηιίππνπ Πέηξν. 

 

 



Έξγν ηεο Επηηξνπήο είλαη ε βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο θάζε ππεξεζίαο (εξγαζίαο ή 

κεηαθνξάο) πνπ ζα δηελεξγείηαη από 01.01.2011  έσο 31.12.2011. 

 

Η παξαπάλσ απόθαζε ζπληάρζεθε, πήξε αξηζκό 07/2011, 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   

 

 

 

 

 


