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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΘΕΜΑ : Ορισµός Επιτροπής Οριστικής  Παραλαβής του έργου : ‘’ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ‘’ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Κύριοι Σύµβουλοι , σύµφωνα µε τα αρ. 73 & 75 του Ν.3669/2008 και τις διατάξεις του 

αρ. 16 του ΠΔ 171/87 όπως αναδιατυπώθηκαν µε το αρ. 61 του Ν.4257/2014 , η Δ/νουσα 

Υπηρεσία ( Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αλεξ/πολης ) ανακοινώνει στην προϊσταµένη 

αρχή του έργου ( Δηµοτικό συµβούλιο ) την περαίωση του έργου και τη σύνταξη της τελικής 

επιµέτρησης του έργου : ‘’ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ‘’  . 

 Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 241 377,45 € µε  ΦΠΑ . Ο   Ανάδοχος είναι η  Κ/Ξ 

ΕΊΝΑΙ  Καρυπίδης Ν.-Πετρίδου Ε.-Ζάµπας Σ. Ε.Δ.Ε.. 

Οι  επιβλέποντες του έργου είναι οι Πολλουξίδου Ειρήνη,Γιοβανάκης θεόδωρος και 
Κουµατζίδου Νεραντζιά και η δαπάνη που πραγµατοποιήθηκε είναι 302 360,67 € , από το 
οποίο  69 542,95 € είναι για  ΦΠΑ . 
Το έργο περατώθηκε στις 24-4-2013 και η τελική επιµέτρηση του έργου συντάχθηκε στις 25-

04-2013. 

Σύµφωνα µε το αρ. 61 του Ν.4257/2014 , για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής 

( τεχνικοί υπάλληλοι και δηµοτικός σύµβουλος ) εφαρµόζεται υποχρεωτικά η προβλεπόµενη από 

τις διατάξεις του αρ.26 Ν.4024/2011 διαδικασία κλήρωσης. Επίσης σύµφωνα µε το αρ.73 του 

Ν.3669/2008 τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της Διευθύνουσας 

υπηρεσίας. 

Η επιτροπή διενέργειας κληρώσεων που ορίστηκε µε την 1860/8-8-2014 απόφαση 

Δηµάρχου διενέργησε την κλήρωση και συνέταξε το 47903/30-07-2014 πρακτικό σύµφωνα µε 

το οποίο κληρώθηκαν οι : 

1. ΜΥΤΙΛΗΝΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, ως πρόεδρο  
 

2. ΙΝΤΖΕ ΚΩΝ/ΝΟ , ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ως µέλος 
 

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ ΚΩΝ/ΝΟ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ  ΜΗΧΑΝΙΚΟ ως µέλος 
 

Η Υπηρεσία εισηγείται τον ορισµό της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου 

σύµφωνα µε την εισήγηση. 

 
Ο Εισηγητής                                                           Ο Προϊστάµενος της Δ/νσης Τ/Υ 
 
Πολλουξίδου Ειρήνη                                                       Κάβουρας Γεώργιος 
Αρχιτέκτων µηχανικός                                               Ηλεκτρολόγος Μηχανικός       

Προς : Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
κ. Γερακόπουλο  Χρήστο 


