
ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ςξ ποακςικό ςηπ 2/9-1-2011 Σσμεδοίαρηπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ Σαμξθοάκηπ. 

Σςη Σαμξθοάκη ρήμεοα 9-1-2011 ημέοα Κσοιακή και ώοα 12.00 π.μ. ςξ Δημξςικό Σσμβξύλιξ 
Σαμξθοάκηπ ρσμήλθε ρε ρσμεδοίαρη ύρςεοα από ςημ αοίθμ. 77/5-1-2011 ποόρκληρη ςξσ Ποξέδοξσ 
ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ πξσ Σσμβξσλίξσ (παο. 4 ςξσ άοθοξσ 95, άοθοα 96 και 97 ςξσ 
Ν.3463/2006) πξσ δημξριεύςηκε ρςξμ ειδικό υώοξ αμακξιμώρεχμ (πίμακα αμακξιμώρεχμ) ςξσ 
Δήμξσ Σαμξθοάκηπ και επιδόθηκε με απξδεικςικό ρςξσπ Σσμβξύλξσπ  για ρσζήςηρη και λήφη 
απξτάρεχμ ρςα καςχςέοχ θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. 

ΘΕΜΑ: «1ξ «Πεοί ρσγκοόςηρηπ επιςοξπήπ παοαλαβήπ δημξςικώμ έογωμ ανίαπ μέυοι ςξσ πξρξύ 
ςωμ 5.869,40 €» 

Αοιθμ. Απόταρη: 3 

 Ποιμ από ςημ έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ ασςήπ ξ Ποόεδοξπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ διαπίρςχρε όςι 
ρε ρύμξλξ δεκαεπςά (17) ρσμβξύλχμ               

 ήςαμ:            

            ΠΑΡΟΝΣΕ                                                     ΑΠΟΝΣΕ 

1.Γαλαςξύμξπ Νικόλαξπ- Δημ. Σύμβξσλξπ 1. Παπάπ Παμαγιώςηπ- Δημ. Σύμβξσλξπ 

2. Σκαολαςίδηπ Αθαμάριξπ- »             »         2. Γεοξμικξλάκηπ Αμέρςηπ – »     »     

3. Βίςραπ Αθαμάριξπ-           »             »         3. Σςατσλάπ Ιχάμμηπ –          »     »         

4. Γλήμιαπ Πέςοξπ –              »             »         4. Λάζαοηπ Αλέναμδοξπ-      »     »                 

5. Κευαγιόγλξσ Σςσλιαμόπ-    »            »           (Δεμ ποξρήλθαμ αμ και κλήθηκαμ 

6. Γιαοαμάμηπ Χοήρςξπ –      »            »            μόμιμα) 

7. Χαςζηρςετάμξσ Αθαμάριξπ-»          » 

8. Κσλίμξπ Νικόλαξπ –            »           » 

9. Μόοαλη- Αμςχμάκη Χοσράμθη-»    » 

10.Γιαμμέλξσ Πξλύμμια –       »            » 

11.Λαζαμδοέαπ Κχμρςαμςίμξπ –»         » 

12.Σαοάμςξπ Κχμρςαμςίμξπ – »             » 

13.Αςζαμόπ Παμαγιώςηπ –      »             » 

Σςη ρσμεδοίαρη παοαβοέθηκε και ξ Δήμαουξπ κ. Χαμόπ Γεώογιξπ και ξ σπάλληλξπ ςξσ Δήμξσ 
Καπεςαμίδξσ Σςσλιαμή για ςημ ςήοηρη ςχμ ποακςικώμ ςηπ ρσμεδοίαρηπ. 

Ύρςεοα από ςημ διαπίρςχρη ςηπ απαοςίαπ ξ Ποόεδοξπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ κήοσνε ςημ 
έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ και ειρηγήθηκε χπ καςχςέοχ ςα θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. 



ΟΠοόεδοξπ ςξσ Δημ. Σσμβξσλίξσ έθερε σπόφη ςχμ Σσμβξύλχμ ςα ενήπ: 

Από ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 15 ςξσ Π.Δ. 171/86, ςξσ άοθοξσ  16  ςξσ Ν. 1414/84 και Π.Δ. 
609/1985 και 28/80, ποξβλέπεςαι η ρύρςαρη επιςοξπήπ για ςημ παοαλαβή ςχμ έογχμ έχπ ςξσ 
πξρξύ ςχμ 5.869,40 € η ξπξία απξςελείςαι από δύξ δημξςικξύπ ρσμβξύλξσπ και έμα ςευμικό 
σπάλληλξ πξσ ξοίζξμςαι από ςξ Δημξςικό ρσμβξύλιξ για έμα έςξπ και ραπ καλώ μα απξταρίρξσμε 
ρυεςικά. 

Τξ Σσμβξύλιξ ατξύ άκξσρε ςημ ειρήγηρη ςξσ Ποξέδοξσ και έλαβε σπόφη ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ 
Π.Δ. 171/15-05-87 για ςημ ρσγκοόςηρη ςχμ επιςοξπώμ 

   Απξταρίζει Ομότωμα 

  

Οοίζει  για ςξ έςξπ 2011 μέλη ςηπ επιςοξπήπ παοαλαβήπ Δημξςικώμ έογχμ ανίαπ μέυοι   ςξσ πξρξύ 
ςχμ 5.869,40 € ςξμ  Δημξςικό Σσμβξύλξ κκ.Γιαοαμάμη Χοήρςξ με αμαπληοχςή ςξμ Δημξςικό 
Σύμβξσλξ κ. Γλήμια Πέςοξ και από ςημ πλεσοά ςχμ ρσμδσαρμώμ  ςηπ μειξφητίαπ ςξμ Δημξςικό 
Σύμβξσλξ Λαζαμδοέα Κχμρςαμςίμξ με αμαπληοχςή ςξμ Δημξςικό Σύμβξσλξ Σαοάμςξ Κχμρςαμςίμξ. 

Ωπ ςευμικόπ σπάλληλξπ μέλξπ ςηπ επιςοξπήπ ξοίζεςαι η Πασλίδξσ Παρυαλίςρα σπάλληλξπ κλάδξσ 
ΠΔ3 Πξλιςικώμ Μηυαμικώμ με βαθμό Γ΄ ςηπ ςευμικήπ σπηοερίαπ ςξσ Δήμξσ Σαμξθοάκηπ. 

Ατξύ ρσμςάυθηκε και αμαγμώρςηκε ςξ ποακςικό ασςό σπξγοάτεςαι όπχπ παοακάςχ: 

  

   Ο Ποόεδοξπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ               Τα Μέλη            Ο Γοαμμαςέαπ 

           Σκαολαςίδηπ Αθαμάριξπ                            (Υπξγοατέπ) 

                                          Ακοιβέπ Απόρπαρμα 

                                                              Ο Δήμαουξπ 

  

                                                            Χαμόπ Γεώογιξπ 

  

  

  

  

  

  

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ςξ ποακςικό ςηπ 2/9-1-2011 Σσμεδοίαρηπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ Σαμξθοάκηπ. 



Σςη Σαμξθοάκη ρήμεοα 9-1-2011 ημέοα Κσοιακή και ώοα 12.00 π.μ. ςξ Δημξςικό Σσμβξύλιξ 
Σαμξθοάκηπ ρσμήλθε ρε ρσμεδοίαρη ύρςεοα από ςημ αοίθμ. 77/5-1-2011 ποόρκληρη ςξσ Ποξέδοξσ 
ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ πξσ Σσμβξσλίξσ (παο. 4 ςξσ άοθοξσ 95, άοθοα 96 και 97 ςξσ 
Ν.3463/2006) πξσ δημξριεύςηκε ρςξμ ειδικό υώοξ αμακξιμώρεχμ (πίμακα αμακξιμώρεχμ) ςξσ 
Δήμξσ Σαμξθοάκηπ και επιδόθηκε με απξδεικςικό ρςξσπ Σσμβξύλξσπ  για ρσζήςηρη και λήφη 
απξτάρεχμ ρςα καςχςέοχ θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. 

ΘΕΜΑ: «2ξ  «Πεοί ρσγκοόςηρηπ επιςοξπήπ παοαλαβήπ δημξςικώμ έογωμ ανίαπ άμω ςξσ πξρξύ 
ςωμ 5.869,40 €» 

Αοιθμ. Απόταρη: 4 

 Ποιμ από ςημ έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ ασςήπ ξ Ποόεδοξπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ διαπίρςχρε όςι 
ρε ρύμξλξ δεκαεπςά (17) ρσμβξύλχμ               

 ήςαμ:            

            ΠΑΡΟΝΣΕ                                                     ΑΠΟΝΣΕ 

1.Γαλαςξύμξπ Νικόλαξπ- Δημ. Σύμβξσλξπ  1. Παπάπ Παμαγιώςηπ- Δημ. Σύμβξσλξπ 

2. Σκαολαςίδηπ Αθαμάριξπ- »             »         2. Γεοξμικξλάκηπ Αμέρςηπ – »     »     

3. Βίςραπ Αθαμάριξπ-           »             »         3. Σςατσλάπ Ιχάμμηπ –          »     »        

4. Γλήμιαπ Πέςοξπ –              »             »         4. Λάζαοηπ Αλέναμδοξπ-       »     »                 

5. Κευαγιόγλξσ Σςσλιαμόπ-    »            »           (Δεμ ποξρήλθαμ αμ και κλήθηκαμ 

6. Γιαοαμάμηπ Χοήρςξπ –      »            »            μόμιμα) 

7. Χαςζηρςετάμξσ Αθαμάριξπ-»          » 

8. Κσλίμξπ Νικόλαξπ –            »           » 

9. Μόοαλη- Αμςχμάκη Χοσράμθη-»    » 

10.Γιαμμέλξσ Πξλύμμια –       »            » 

11.Λαζαμδοέαπ Κχμρςαμςίμξπ –»         » 

12.Σαοάμςξπ Κχμρςαμςίμξπ – »             » 

13.Αςζαμόπ Παμαγιώςηπ –      »             » 

Σςη ρσμεδοίαρη παοαβοέθηκε και ξ Δήμαουξπ κ. Χαμόπ Γεώογιξπ και ξ σπάλληλξπ ςξσ Δήμξσ 
Καπεςαμίδξσ Σςσλιαμή για ςημ ςήοηρη ςχμ ποακςικώμ ςηπ ρσμεδοίαρηπ. 

Ύρςεοα από ςημ διαπίρςχρη ςηπ απαοςίαπ ξ Ποόεδοξπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ κήοσνε ςημ 
έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ και ειρηγήθηκε χπ καςχςέοχ ςα θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. 

ΟΠοόεδοξπ ςξσ Δημ. Σσμβξσλίξσ έθερε σπόφη ςχμ Σσμβξύλχμ ςα ενήπ: 

Από ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 16 ςξσ Π.Δ. 171/86 και 86 ςξσ Ν. 3463/2006, ποξβλέπεςαι η 
ρσγκοόςηρη επιςοξπώμ παοαλαβήπ ςχμ έογχμ, πξσ ρσμιρςώμςαι από ςξ Γ.Γ. Πεοιτέοειαπ και 



απξςελξύμςαι από  έμα δημξςικό ρύμβξσλξ και ςευμικξύπ σπαλλήλξσπ ρσγκεκοιμέμηπ καςηγξοίαπ 
αμάλξγα με ςξμ ποξϋπξλξγιρμό ςξσ έογξσ, ξι ξπξίξι ξοίζξμςαι από ςξ δημξςικό ρσμβξύλιξ και από 
ςξμ Δήμαουξ αμςίρςξιυα για έμα έςξπ. 

Δπξμέμχπ ςξ δημξςικό ρσμβξύλιξ θα ποέπει μα  ξοίρει έμα δημξςικό ρύμβξσλξ με ςξμ αμαπληοχςή 
ςξσ, ξ ξπξίξπ θα ρσμμεςάρυει ρςιπ επιςοξπέπ παοαλαβήπ έογχμ άμχ ςξσ πξρξύ ςχμ 5.869,40 € καθ’ 
όλη ςημ διάοκεια ςξσ έςξσπ 2011  και ραπ καλώ μα απξταρίρξσμε ρυεςικά. 

Τξ Σσμβξύλιξ ατξύ άκξσρε ςημ ειρήγηρη ςξσ Ποξέδοξσ και έλαβε σπόφη ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ 
Π.Δ. 171/15-05-87 για ςημ ρσγκοόςηρη ςχμ επιςοξπώμ 

Απξταρίζει Ομότωμα 

  

Οοίζει  για ςξ έςξπ 2011 μέλξπ ςηπ επιςοξπήπ παοαλαβήπ Δημξςικώμ έογχμ ανίαπ άμχ   ςξσ πξρξύ 
ςχμ 5.869,40 € ςξμ  Δημξςικό Σσμβξύλξ κκ.Γιαοαμάμη Χοήρςξ με αμαπληοχςή ςξμ Δημξςικό 
Σύμβξσλξ κ. Κσλίμξ Νικόλαξ. 

Ατξύ ρσμςάυθηκε και αμαγμώρςηκε ςξ ποακςικό ασςό σπξγοάτεςαι όπχπ παοακάςχ: 

  

   Ο Ποόεδοξπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ               Τα Μέλη            Ο Γοαμμαςέαπ 

           Σκαολαςίδηπ Αθαμάριξπ                            (Υπξγοατέπ) 

                                          Ακοιβέπ Απόρπαρμα 

                                                              Ο Δήμαουξπ 

  

                                                            Χαμόπ Γεώογιξπ 

  

  

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ςξ ποακςικό ςηπ 2/9-1-2011 Σσμεδοίαρηπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ Σαμξθοάκηπ. 

Σςη Σαμξθοάκη ρήμεοα 9-1-2011 ημέοα Κσοιακή και ώοα 12.00 π.μ. ςξ Δημξςικό Σσμβξύλιξ 
Σαμξθοάκηπ ρσμήλθε ρε ρσμεδοίαρη ύρςεοα από ςημ αοίθμ. 77/5-1-2011 ποόρκληρη ςξσ Ποξέδοξσ 
ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ πξσ Σσμβξσλίξσ (παο. 4 ςξσ άοθοξσ 95, άοθοα 96 και 97 ςξσ 
Ν.3463/2006) πξσ δημξριεύςηκε ρςξμ ειδικό υώοξ αμακξιμώρεχμ (πίμακα αμακξιμώρεχμ) ςξσ 
Δήμξσ Σαμξθοάκηπ και επιδόθηκε με απξδεικςικό ρςξσπ Σσμβξύλξσπ  για ρσζήςηρη και λήφη 
απξτάρεχμ ρςα καςχςέοχ θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. 

ΘΕΜΑ: «3ξ  «Πεοί ρσγκοόςηρηπ επιςοξπήπ βεβαίωρηπ καλήπ εκςέλερηπ  εογαριώμ»  

Αοιθμ. Απόταρη: 5 



 Ποιμ από ςημ έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ ασςήπ ξ Ποόεδοξπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ διαπίρςχρε όςι 
ρε ρύμξλξ δεκαεπςά (17) ρσμβξύλχμ               

 ήςαμ:            

            ΠΑΡΟΝΣΕ                                                     ΑΠΟΝΣΕ 

1.Γαλαςξύμξπ Νικόλαξπ- Δημ. Σύμβξσλξπ 1. Παπάπ Παμαγιώςηπ- Δημ. Σύμβξσλξπ 

2. Σκαολαςίδηπ Αθαμάριξπ- »             »         2. Γεοξμικξλάκηπ Αμέρςηπ – »     »     

3. Βίςραπ Αθαμάριξπ-           »             »        3. Σςατσλάπ Ιχάμμηπ –          »     »        

4. Γλήμιαπ Πέςοξπ –              »             »        4. Λάζαοηπ Αλέναμδοξπ-       »     »                 

5. Κευαγιόγλξσ Σςσλιαμόπ-    »            »           (Δεμ ποξρήλθαμ αμ και κλήθηκαμ 

6. Γιαοαμάμηπ Χοήρςξπ –      »            »            μόμιμα) 

7. Χαςζηρςετάμξσ Αθαμάριξπ-»          » 

8. Κσλίμξπ Νικόλαξπ –            »           » 

9. Μόοαλη- Αμςχμάκη Χοσράμθη-»    » 

10.Γιαμμέλξσ Πξλύμμια –       »            » 

11.Λαζαμδοέαπ Κχμρςαμςίμξπ –»         » 

12.Σαοάμςξπ Κχμρςαμςίμξπ – »             » 

13.Αςζαμόπ Παμαγιώςηπ –      »             » 

Σςη ρσμεδοίαρη παοαβοέθηκε και ξ Δήμαουξπ κ. Χαμόπ Γεώογιξπ και ξ σπάλληλξπ ςξσ Δήμξσ 
Καπεςαμίδξσ Σςσλιαμή για ςημ ςήοηρη ςχμ ποακςικώμ ςηπ ρσμεδοίαρηπ. 

Ύρςεοα από ςημ διαπίρςχρη ςηπ απαοςίαπ ξ Ποόεδοξπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ κήοσνε ςημ 
έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ και ειρηγήθηκε χπ καςχςέοχ ςα θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. 

ΟΠοόεδοξπ ςξσ Δημ. Σσμβξσλίξσ έθερε σπόφη ςχμ Σσμβξύλχμ ςα ενήπ: 

Σύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ  παο. 67 παο.1  ςξσ άοθοξσ 67  ςξσ Π.Δ. 28/1980, η παοαλαβή κάθε 
δημξςικήπ ποξμήθειαπ εκςελείςαι από επιςοξπή, η ξπξία απξςελείςαι από δύξ δημξςικξύπ 
σπαλλήλξσπ ςξσ δήμξσ και εμόπ δημξςικξύ ρσμβξύλξσ. Σε πεοίπςχρη έλλειφηπ 
σπαλλήλχμξοίζξμςαι ιράοιθμξι ασςώμ δημξςικξί ρύμβξσλξι. Οι δημξςικξί ρύμβξσλξι ξοίζξμςαι με 
απόταρη ςξσ δημξςικξύ ρσμβξσλίξσ, ξι δε σπάλληλξι από ςξ δήμαουξ. Ποξςιμώμςαι ξι καςά βαθμό 
αμώςεοξι. Μαζί με ςα ςακςικά ξοίζξμςαι και ςα αμαπληοχμαςικά μέλη. 

Σύμτχμα με ςξ άοθοξ 70 παο. 1 ςξσ Π.Δ. 28/80, ξι χπ άμχ διαςάνειπ ςξσ Π.Δ. έυξσμ αμάλξγη 
εταομξγή και για ςιπ σπηοερίεπ. Δπίρηπ ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 273 παο. 3 ςξσ Ν. 3463/2006, μέυοι 
ςημ έκδξρη ςξσ ποξεδοικξύ διαςάγμαςξπ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 209, ξι κάθε είδξσπ σπηοερίεπ, 
εκςόπ  από ςιπ σπηοερίεπ πξσ παοέυξμςαι ρύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Ν. 3316/2005 (ΦΔΚ 42Α΄), 
με ςημ επιτύλανη ςχμ ειδικώμ οσθμίρεχμ ςξσ Π.Δ. 28/80 (ΦΔΚ 11 Α΄), με ςημ επιτύλανη ςχμ 
ειδικώμ οσθμίρεχμ ςξσ Π.Δ. 346/1998 (ΦΔΚ 230 Α΄), όπχπ ιρυύει μεςά ςξ Π.Δ. 60/2007. 



Τξ δημξςικό ρσμβξύλιξ καλείςαι ρήμεοα μα ξοίρει ςξ δημξςικό ρύμβξσλξ με ςξμ αμαπληοχςή ςξσ  
για ςημ ποξαματεοόμεμη επιςοξπή. 

Τξ Σσμβξύλιξ ατξύ άκξσρε ςημ ειρήγηρη ςξσ Ποξέδοξσ και έλαβε σπόφη ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ςηπ 
παο. 1 ςξσ άοθοξσ 67 & ςημ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 70 ςξσ Π.Δ. 28/1980 καθώπ και ςιπ διαςάνειπ ςξσ 
άοθοξσ 209 και 273 παο. 1 ςξσ Ν. 3463/2006και καςόπιμ διαλξγικήπ ρσζήςηρηπ, 

Απξταρίζει Ομότωμα 

  

Οοίζει  χπ μέλξπ ςηπ επιςοξπήπ παοαλαβήπ βεβαίχρηπ καλήπ εκςέλερηπ εογαριώμ ςξσ  έςξσπ 2011 
ςξμ  Δημξςικό Σσμβξύλξ κκ.Γλήμια Πέςοξ  με αμαπληοχςή ςξμ Δημξςικό Σύμβξσλξ κ. Κσλίμξ 
Νικόλαξ. 

Ατξύ ρσμςάυθηκε και αμαγμώρςηκε ςξ ποακςικό ασςό σπξγοάτεςαι όπχπ παοακάςχ: 

    Ο Ποόεδοξπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ               Τα Μέλη            Ο Γοαμμαςέαπ 

           Σκαολαςίδηπ Αθαμάριξπ                            (Υπξγοατέπ) 

                                          Ακοιβέπ Απόρπαρμα 

                                                              Ο Δήμαουξπ 

                                                            Χαμόπ Γεώογιξπ 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ςξ ποακςικό ςηπ 2/9-1-2011 Σσμεδοίαρηπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ Σαμξθοάκηπ. 

Σςη Σαμξθοάκη ρήμεοα 9-1-2011 ημέοα Κσοιακή και ώοα 12.00 π.μ. ςξ Δημξςικό Σσμβξύλιξ 
Σαμξθοάκηπ ρσμήλθε ρε ρσμεδοίαρη ύρςεοα από ςημ αοίθμ. 77/5-1-2011 ποόρκληρη ςξσ Ποξέδοξσ 
ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ πξσ Σσμβξσλίξσ (παο. 4 ςξσ άοθοξσ 95, άοθοα 96 και 97 ςξσ 
Ν.3463/2006) πξσ δημξριεύςηκε ρςξμ ειδικό υώοξ αμακξιμώρεχμ (πίμακα αμακξιμώρεχμ) ςξσ 
Δήμξσ Σαμξθοάκηπ και επιδόθηκε με απξδεικςικό ρςξσπ Σσμβξύλξσπ  για ρσζήςηρη και λήφη 
απξτάρεχμ ρςα καςχςέοχ θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. 

ΘΕΜΑ: «4ξ  «Πεοί ξοιρμξύ μελώμ επιςοξπήπ διεμέογειαπ διαγωμιρμξύ και ανιξλόγηρηπ 
ποξρτξοώμ (Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) ςωμ ποξμηθειώμ ςξσ Δήμξσ έςξσπ 2011»  

Αοιθμ. Απόταρη: 6 

 Ποιμ από ςημ έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ ασςήπ ξ Ποόεδοξπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ διαπίρςχρε όςι 
ρε ρύμξλξ δεκαεπςά (17) ρσμβξύλχμ               

 ήςαμ:            

            ΠΑΡΟΝΣΕ                                                     ΑΠΟΝΣΕ 

1.Γαλαςξύμξπ Νικόλαξπ- Δημ. Σύμβξσλξπ 1. Παπάπ Παμαγιώςηπ- Δημ. Σύμβξσλξπ 

2. Σκαολαςίδηπ Αθαμάριξπ- »             »         2. Γεοξμικξλάκηπ Αμέρςηπ – »     »     

3. Βίςραπ Αθαμάριξπ-           »             »        3. Σςατσλάπ Ιχάμμηπ –          »     »        



4. Γλήμιαπ Πέςοξπ –              »             »        4. Λάζαοηπ Αλέναμδοξπ-       »     »                 

5. Κευαγιόγλξσ Σςσλιαμόπ-    »            »           (Δεμ ποξρήλθαμ αμ και κλήθηκαμ 

6. Γιαοαμάμηπ Χοήρςξπ –      »            »            μόμιμα) 

7. Χαςζηρςετάμξσ Αθαμάριξπ-»          » 

8. Κσλίμξπ Νικόλαξπ –            »           » 

9. Μόοαλη- Αμςχμάκη Χοσράμθη-»    » 

10.Γιαμμέλξσ Πξλύμμια –       »            » 

11.Λαζαμδοέαπ Κχμρςαμςίμξπ –»         » 

12.Σαοάμςξπ Κχμρςαμςίμξπ – »             » 

13.Αςζαμόπ Παμαγιώςηπ –      »             » 

Σςη ρσμεδοίαρη παοαβοέθηκε και ξ Δήμαουξπ κ. Χαμόπ Γεώογιξπ και ξ σπάλληλξπ ςξσ Δήμξσ 
Καπεςαμίδξσ Σςσλιαμή για ςημ ςήοηρη ςχμ ποακςικώμ ςηπ ρσμεδοίαρηπ. 

Ύρςεοα από ςημ διαπίρςχρη ςηπ απαοςίαπ ξ Ποόεδοξπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ κήοσνε ςημ 
έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ και ειρηγήθηκε χπ καςχςέοχ ςα θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. 

Ο Ποόεδοξπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ ύρςεοα από ςημ διαπίρςχρη ςηπ απαοςίαπ κήοσνε ςημ 
έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ και ειρηγξύμεμξπ ςξ 4ξ θέμα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ είπε ςα ενήπ: 

Σύμτχμα με ςξ άοθοξ 4 ςηπ αοιθμ. 11389/1993 απόταρηπ ςξσ ΥΠ.ΔΣ.(Δ.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), η διεμέογεια 
διαγχμιρμώμ ποξμηθειώμ και η ανιξλόγηρη ςχμ απξςελερμάςχμ διαγχμιρμώμ, γίμεςαι από 
επιςοξπέπ ξι ξπξίεπ ρσγκοξςξύμςαι με απόταρη ςξσ δημξςικξύ ρσμβξσλίξσ για έμα έςξπ και 
γμχμξδξςξύμ πέοαμ ςχμ θεμάςχμ ανιξλόγηρηπ και για κάθε θέμα πξσ ποξκύπςει καςά ςημ εκςέλερη 
ςχ  ρσμβάρεχμ. Απξςελξύμςαι από ςοειπ δημξςικξύπ σπαλλήλξσπ. 

Σε πεοίπςχρη αιςιξλξγημέμηπ αδσμαμίαπ για ςημ ρσγκοόςηρη ςηπ επιςοξπήπ ή εάμ εκ ςηπ τύρεχπ 
ςηπ ποξμήθειαπ απαιςξύμςαι σπάλληλξι ξοιρμέμηπ ειδικόςηςαπ ςξσπ ξπξίξσπ ξ δήμξπ δεμ διαθέςει 
ςόςε ασςξί σπξδεικμύξμςαι από ςξμ Γεμικό Γοαμμαςέα ςηπ εκ ςχμ σπαλλήλχμ ςξσ δημξρίξσ ςξμέα ή 
ςχμ τξοέχμ ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ παοόμςξπ καμξμιρμξύ. Για ποξμήθειεπ ποξϋπξλξγιρθείραπ ανίαπ άμχ 
ςχμ 211.129 Δσοώ ρςημ παοαπάμχ επιςοξπή ςηπ παοαγοάτξσ ασςήπ είμαι δσμαςό μα ρσμμεςέυξσμ 
επί πλέξμ χπ μέλη δύξ δημξςικξί σπάλληλξι ειδικόςηςαπ αμάλξγηπ ςηπ τύρεχπ ςηπ ποξμήθειαπ. 

Δάμ ξ Δήμξπ δεμ διαθέςει ςέςξιξσπ σπαλλήλξσπ ςόςε ασςξί σπξδεικμύξμςαι από ςξ Γεμικό Γοαμμαςέα 
ςηπ Πεοιτέοειαπ εκ ςχμ σπαλλήλχμ ςχμ τξοέχμ πξσ αματέοξμςαι αμχςέοχ. 

Σε όλεπ ςιπ επιςοξπέπ, μαζί  με ςα ςακςικά μέλη, ξοίζξμςαι και ξι αμαπληοχςέπ ςξσπ, ξι ξπξίξι 
ποέπει μα έυξσμ επίρηπ ςημ ιδιόςηςα ή ςα ποξρόμςα πξσ απαιςξύμςαι για ςα ςακςικά μέλη. 

    Ακξλξύθχπ χπ μέλη ςηπ επιςοξπήπ ποόςειμε ςξσπ σπαλλήλξσπ: 

1. Καμπξύοη Πελαγία κλάδξσ ΔΔ1 Διξικηςικξύ χπ ποόεδοξ ςηπ επιςοξπήπ, με αμαπληοχμαςικό 
μέλξπ ςημ Καπεςαμίδξσ Σςσλιαμή κλάδξσ ΠΔ1 Διξικηςικξύ . 

2. Χξμδοό Σςαύοξ κλάδξσ ΔΔ1 Διξικηςικξύ χπ μέλξπ, με αμαπληοχμαςικό μέλξπ  ςημ Παπαμικξλάξσ 
Χοιρςίμα  κλάδξσ  ΔΔ1 Διξικηςικξύ. 



3. Μελέμιξσ Οσοαμία κλάδξσ ΤΔ17 Διξικηςικξύ - Λξγιρςικξύ χπ μέλξπ με αμαπληοχμαςικό μέλξπ ςξμ 
Χάιλα Δξύκα κλάδξσ ΠΔ9 Γεχπξμίαπ. 

Τξ Δημξςικό Σσμβξύλιξ έπειςα από διαλξγική ρσζήςηρη, ατξύ άκξσρε ςημ ειρήγηρη ςηπ 
Αμςιποξέδοξσ και έυξμςαπ σπόφη: 

α. Τιπ διαςάνειπ ςξσ Ν. 3463/2006 

β. Τιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 46 ςηπ αοιθμ. 11389/1993 απόταρηπ ςξσ ΥΠ.ΔΣ.(Δ.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

γ. Τημ αμαγκαιόςηςα ρσγκοόςηρηπ ςηπ επιςοξπήπ διεμέογειαπ διαγχμιρμώμ για ςξ έςξπ 2011. 

δ. Τιπ διαςάνειπ ςηπ παοαγοάτξσ 5 ςξσ άοθοξσ 13 ςξσ Ν. 2503/1997. 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ     ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Α. Σσγκοξςεί ςημ επιςοξπή διεμέογειαπ διαγχμιρμώμ ποξμηθειώμ για ςξ έςξπ 2011, η ξπξία 
απξςελείςαι  από ςξσπ σπαλλήλξσπ: 

1. Καμπξύοη Πελαγία κλάδξσ ΔΔ1 Διξικηςικξύ χπ ποόεδοξ ςηπ επιςοξπήπ, με αμαπληοχμαςικό 
μέλξπ ςημ Καπεςαμίδξσ Σςσλιαμή κλάδξσ ΠΔ1 Διξικηςικξύ . 

2. Χξμδοό Σςαύοξ κλάδξσ ΔΔ1 Διξικηςικξύ χπ μέλξπ, με αμαπληοχμαςικό μέλξπ  ςημ Παπαμικξλάξσ 
Χοιρςίμα  κλάδξσ  ΔΔ1 Διξικηςικξύ. 

3. Μελέμιξσ Οσοαμία κλάδξσ ΤΔ17 Διξικηςικξύ - Λξγιρςικξύ χπ μέλξπ με αμαπληοχμαςικό μέλξπ ςξμ 
Χάιλα Δξύκα κλάδξσ ΠΔ9 Γεχπξμίαπ. 

 Ατξύ ρσμςάυθηκε και αμαγμώρςηκε ςξ ποακςικό ασςό σπξγοάτεςαι όπχπ παοακάςχ: 

  

   Ο Ποόεδοξπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ               Τα Μέλη            Ο Γοαμμαςέαπ 

           Σκαολαςίδηπ Αθαμάριξπ                            (Υπξγοατέπ) 

                                          Ακοιβέπ Απόρπαρμα 

                                                              Ο Δήμαουξπ 

  

                                                            Χαμόπ Γεώογιξπ 

  

  

  

  

  



ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ςξ ποακςικό ςηπ 2/9-1-2011 Σσμεδοίαρηπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ Σαμξθοάκηπ. 

Σςη Σαμξθοάκη ρήμεοα 9-1-2011 ημέοα Κσοιακή και ώοα 12.00 π.μ. ςξ Δημξςικό Σσμβξύλιξ 
Σαμξθοάκηπ ρσμήλθε ρε ρσμεδοίαρη ύρςεοα από ςημ αοίθμ. 77/5-1-2011 ποόρκληρη ςξσ Ποξέδοξσ 
ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ πξσ Σσμβξσλίξσ (παο. 4 ςξσ άοθοξσ 95, άοθοα 96 και 97 ςξσ 
Ν.3463/2006) πξσ δημξριεύςηκε ρςξμ ειδικό υώοξ αμακξιμώρεχμ (πίμακα αμακξιμώρεχμ) ςξσ 
Δήμξσ Σαμξθοάκηπ και επιδόθηκε με απξδεικςικό ρςξσπ Σσμβξύλξσπ  για ρσζήςηρη και λήφη 
απξτάρεχμ ρςα καςχςέοχ θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. 

ΘΕΜΑ: «5ξ  «Πεοί ξοιρμξύ μελώμ επιςοξπήπ παοαλαβήπ διατόοωμ   ποξμηθειώμ ςξσ Δήμξσ»  

Αοιθμ. Απόταρη: 7 

 Ποιμ από ςημ έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ ασςήπ ξ Ποόεδοξπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ διαπίρςχρε όςι 
ρε ρύμξλξ δεκαεπςά (17) ρσμβξύλχμ               

 ήςαμ:            

            ΠΑΡΟΝΣΕ                                                     ΑΠΟΝΣΕ 

1.Γαλαςξύμξπ Νικόλαξπ- Δημ. Σύμβξσλξπ 1. Παπάπ Παμαγιώςηπ- Δημ. Σύμβξσλξπ 

2. Σκαολαςίδηπ Αθαμάριξπ- »             »         2. Γεοξμικξλάκηπ Αμέρςηπ – »     »     

3. Βίςραπ Αθαμάριξπ-           »             »        3. Σςατσλάπ Ιχάμμηπ –          »     »        

4. Γλήμιαπ Πέςοξπ –              »             »        4. Λάζαοηπ Αλέναμδοξπ-       »     »                 

5. Κευαγιόγλξσ Σςσλιαμόπ-    »            »           (Δεμ ποξρήλθαμ αμ και κλήθηκαμ 

6. Γιαοαμάμηπ Χοήρςξπ –      »            »            μόμιμα) 

7. Χαςζηρςετάμξσ Αθαμάριξπ-»          » 

8. Κσλίμξπ Νικόλαξπ –            »           » 

9. Μόοαλη- Αμςχμάκη Χοσράμθη-»    » 

10.Γιαμμέλξσ Πξλύμμια –       »            » 

11.Λαζαμδοέαπ Κχμρςαμςίμξπ –»         » 

12.Σαοάμςξπ Κχμρςαμςίμξπ – »             » 

13.Αςζαμόπ Παμαγιώςηπ –      »             » 

Σςη ρσμεδοίαρη παοαβοέθηκε και ξ Δήμαουξπ κ. Χαμόπ Γεώογιξπ και ξ σπάλληλξπ ςξσ Δήμξσ 
Καπεςαμίδξσ Σςσλιαμή για ςημ ςήοηρη ςχμ ποακςικώμ ςηπ ρσμεδοίαρηπ. 

Ύρςεοα από ςημ διαπίρςχρη ςηπ απαοςίαπ ξ Ποόεδοξπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ κήοσνε ςημ 
έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ και ειρηγήθηκε χπ καςχςέοχ ςα θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. 



O Ποόεδοξπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ ειρηγξύμεμξπ ςξ 5ξ θέμα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ έθερε 
σπόφη ςχμ μελώμ ςξσ Σσμβξσλίξσ: 

Σαπ γμχοίζχ όςι για ςιπ αμάγκεπ  λειςξσογίαπ ςχμ σπηοεριώμ ςξσ Δήμξσ είμαι αμάγκη μα γίμξσμ ξι 
παοακάςχ ποξμήθειεπ: 

α) Με ςημ αοίθμ. 8/2011 απόταρη ςξσ Δημάουξσ έγιμε η απ’ εσθείαπ αμάθερη ςηπ ποξμήθειαπ 
¨Κασρίμχμ και λιπαμςικώμ¨ ρςξμ ποξμηθεσςή Μπαςζικώρςα Γεώογιξ με ςξμ ξπξίξ σπξγοάτθηκε 
ρύμβαρη με βάρη ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ πξσ εγκοίθηκαμ με ςημ αοίθμ. 7/2011 απόταρη ςξσ 
Δημάουξσ. 

β) Με ςημ αοίθμ. 10/2011 απόταρη ςξσ Δημάουξσ έγιμε η απ’ εσθείαπ αμάθερη ςηπ ποξμήθειαπ 
¨Ποξμήθεια αμςαλλακςικώμ λξιπώμ μηυαμημάςχμ ¨ ρςξμ ποξμηθεσςή Μπαςζικώρςα Γεώογιξ με ςξμ 
ξπξίξ σπξγοάτθηκε ρύμβαρη με βάρη ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ πξσ εγκοίθηκαμ με ςημ αοίθμ. 
9/2011 απόταρη ςξσ Δημάουξσ. 

γ)  Με ςημ αοίθμ. 13/2011 απόταρη ςξσ Δημάουξσ έγιμε η απ’ εσθείαπ αμάθερη ςηπ ποξμήθειαπ 
¨Ποξμήθεια ηλεκςοξλξγικξύ σλικξύ¨ ρςξμ ποξμηθεσςή Παπαδήμα Απόρςξλξ & ΣΙΑ Ο.Δ.¨ με ςξμ 
ξπξίξ σπξγοάτθηκε ρύμβαρη με βάρη ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ πξσ εγκοίθηκαμ με ςημ αοίθμ. 
12/2011 απόταρη ςξσ Δημάουξσ. 

δ) Με ςημ αοίθμ. 15/2011 απόταρη ςξσ Δημάουξσ έγιμε η απ’ εσθείαπ αμάθερη ςηπ ποξμήθειαπ 
¨Ποξμήθεια αμςαλλακςικώμ λξιπώμ μηυαμημάςχμ¨ ρςξμ ποξμηθεσςή Παύλξ Ι. Κξμςέλη Α.Δ.Β.Δ. με 
ςξμ ξπξίξ σπξγοάτθηκε ρύμβαρη με βάρη ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ πξσ εγκοίθηκαμ με ςημ αοίθμ. 
14/2011 απόταρη ςξσ Δημάουξσ. 

  

Με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 28 ςξσ Δ.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ποξβλέπεςαι η παοαλαβή ςχμ σλικώμ μα γίμεςαι 
από ςημ επιςοξπή παοαλαβήπ ρύμτχμα με ςξμ ςοόπξ και καςά ςξ υοόμξ πξσ ξοίζεςαι από ςημ 
ρύμβαρη. Η επιςοξπή ρσγκοξςείςαι για ςημ ρσγκεκοιμέμη κάθε τξοά ποξμήθεια, με απόταρη ςξσ 
δημξςικξύ ρσμβξσλίξσ και ρ΄ ασςήμ ξοίζεςαι και ξ ποόεδοόπ ςηπ. 

Η επιςοξπή απξςελείςαι από ςοειπ σπαλλήλξσπ ςξσ δήμξσ και ετόρξμ απαιςξύμςαι ειδικέπ γμώρειπ, 
έμα ςξσλάυιρςξμ μέλξπ ςηπ επιςοξπήπ ποέπει μα έυει ςημ αμςίρςξιυη ειδικόςηςα. Σε πεοίπςχρη 
αιςιξλξγημέμηπ αδσμαμίαπ για ςημ ρσμπλήοχρη ή ςημ ρσγκοόςηρη ςηπ αμχςέοχ επιςοξπήπ, ξ δήμξπ 
μπξοεί μα ζηςήρει από άλλη Ο.Τ.Α. ςη διάθερη για ςξ ρκξπό ασςό σπαλλήλξσ ή σπαλλήλχμ ςξσ. Σε 
πεοίπςχρη πξσ δεμ είμαι δσμαςή η διάθερη σπαλλήλξσ ή σπαλλήλχμ από άλλξμ Ο.Τ.Α, ςημ 
επιςοξπή ρσγκοξςεί ξ Γεμικόπ Γοαμμαςέαπ ςηπ Πεοιτέοειαπ, χπ αμχςέοχ, μεςά από αίςηρη ςξσ 
εμδιατεοόμεμξσ δήμξσ ή κξιμόςηςαπ, εκ ςχμ σπαλλήλχμ ςχμ σπηοεριώμ ςξσ δημξρίξσ ςξμέα πξσ 
σπηοεςξύμ ρςξ μξμό. Δάμ  ξ Γεμικόπ Γοαμμαςέαπ ςηπ Πεοιτέοειαπ αματέοει όςι αδσμαςεί μα 
ρσμπληοώρει ςημ επιςοξπή από σπαλλήλξσπ πξσ σπηοεςξύμ ρςξ μξμό, ςα ελλείπξμςα μέοη ξοίζξμςαι 
με απόταρη ςξσ Υπξσογξύ Δρχςεοικώμ από σπαλλήλξσπ και άλλχμ τξοέχμ ςξσ δημξρίξσ ςξμέα. 

Τξ Δημξςικό Σσμβξύλιξ ατξύ άκξσρε ςημ ειρήγηρη ςξσ Ποξέδοξσ και έλαβε σπόφη ςιπ διαςάνειπ ςξσ 
άοθοξσ 28 ςξσ Δ.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και καςόπιμ διαλξγικήπ ρσζήςηρηπ, 

  

                                                                        Απξταρίζει Ομότωμα 

  

Α.  Σσγκοξςεί ςημ επιςοξπή παοαλαβήπ ποξμήθειαπ κασρίμωμ και λιπαμςικώμ ρυεςικά με ςημ 
αοίθμ.: 8/2011 απόταρη ςξσ Δημάουξσ με ςημ ξπξία έγιμε η απ’ εσθείαπ αμάθερη ςηπ ποξμήθειαπ 
¨Κασρίμχμ και λιπαμςικώμ¨ ρςξμ ποξμηθεσςή Μπαςζικώρςα Γεώογιξ με ςξμ ξπξίξ σπξγοάτθηκε 



ρύμβαρη με βάρη ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ πξσ εγκοίθηκαμ με ςημ αοίθμ. 7/2011 απόταρη ςξσ 
Δημάουξσ, η ξπξία απξςελείςαι από ςξσπ παοακάςχ σπαλλήλξσπ: 

1. Χξμδοό Σςαύοξ κλάδξσ ΔΔ1 Διξικηςικξύ χπ Ποόεδοξ ςηπ επιςοξπήπ με αμαπληοχμαςικό μέλξπ  
ςημ Καπεςαμίδξσ Σςσλιαμή ΠΔ1 Διξικηςικξύ. 

2. Καςρίκια Αμαρςάριξ κλάδξσ ΔΔ29 Οδηγώμ Απξοοιμμαςξτόοξσ  με αμαπληοχμαςικό μέλξπ ςξμ 
Αοβαμίςη Σπσοίδχμ κλάδξσ ΔΔ29 Οδηγώμ Φξοςηγξύ. 

3.  Τραξύρη Χοήρςξ κλάδξσ ΔΔ29 Οδηγώμ Απξοοιμμαςξτόοξσ με αμαπληοχμαςικό μέλξπ ςξμ 
Καοαγιάμμη Ηλία κλάδξσ ΔΔ28 Χειοιρςή Μηυαμημάςχμ Έογχμ. 

  

Β. Σσγκοξςεί ςημ επιςοξπή παοαλαβήπ ποξμήθειαπ αμςαλλακςικώμ λξιπώμ μηυαμημάςωμ και 
ηλεκςοξλξγικξύ σλικξύ ρυεςικά με ςιπ: 

·        Αοίθμ.: 10/2011 απόταρη ςξσ Δημάουξσ με ςημ ξπξία έγιμε η απ’ εσθείαπ αμάθερη ςηπ 
ποξμήθειαπ ¨Ποξμήθεια αμςαλλακςικώμ λξιπώμ μηυαμημάςχμ ¨ ρςξμ ποξμηθεσςή Μπαςζικώρςα 
Γεώογιξ με ςξμ ξπξίξ σπξγοάτθηκε ρύμβαρη με βάρη ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ πξσ εγκοίθηκαμ 
με ςημ αοίθμ. 9/2011 απόταρη ςξσ Δημάουξσ 

·        Αοίθμ. 15/2011 απόταρη ςξσ Δημάουξσ με ςημ ξπξία έγιμε η απ’ εσθείαπ αμάθερη ςηπ 
ποξμήθειαπ ¨Ποξμήθεια αμςαλλακςικώμ λξιπώμ μηυαμημάςχμ ¨ ρςξμ ποξμηθεσςή Παύλξ Ι. Κξμςέλη 
με ςξμ ξπξίξ σπξγοάτθηκε ρύμβαρη με βάρη ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ πξσ εγκοίθηκαμ με ςημ 
αοίθμ. 14/2011 απόταρη ςξσ Δημάουξσ. 

·        Αοίθμ. 13/2011 απόταρη ςξσ Δημάουξσ με ςημ ξπξία έγιμε η απ’ εσθείαπ αμάθερη ςηπ 
ποξμήθειαπ ¨Ποξμήθεια ηλεκςοξλξγικξύ σλικξύ¨ ρςξμ ποξμηθεσςή Παπαδήμα Απόρςξλξ & ΣΙΑ Ο.Δ.¨ 
με ςξμ ξπξίξ σπξγοάτθηκε ρύμβαρη με βάρη ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ πξσ εγκοίθηκαμ με ςημ 
αοίθμ. 12/2011 απόταρη ςξσ Δημάουξσ. 

η ξπξία απξςελείςαι από ςξσπ παοακάςχ σπαλλήλξσπ: 

1.  Αοβαμίςη Σπσοίδχμ κλάδξσ ΔΔ29 Οδηγώμ τξοςηγξύ  χπ Ποόεδοξ ςηπ επιςοξπήπ με 
αμαπληοχμαςικό μέλξπ  ςξμ Χξμδοό Σςαύοξ κλάδξσ ΔΔ1 Διξικηςικξύ. 

2. Καοαγιάμμη Ηλία κλάδξσ ΔΔ28 Χειοιρςώμ Μηυαμημάςχμ Έογχμ με αμαπληοχμαςικό μέλξπ ςημ 
Καπεςαμίδξσ Σςσλιαμή κλάδξσ ΠΔ1 Διξικηςικξύ. 

3. Καςρίκια Αμαρςάριξ κλάδξσ ΔΔ29 Οδηγώμ Απξοοιμμαςξτόοξσ με αμαπληοχμαςικό μέλξπ ςξμ 
Αοβαμίςη Σπσοίδχμ κλάδξσ ΔΔ29 Οδηγώμ τξοςηγξύ. 

Η επιςοξπή θα ποξβεί ρςημ παοαλαβή ςχμ αμχςέοχ ποξμηθειώμ  ρύμτχμα με ςιπ εκάρςξςε 
εγκεκοιμέμεπ ποξδιαγοατέπ από ςξ αομόδιξ όογαμξ. 

  

Ατξύ ρσμςάυθηκε και αμαγμώρςηκε ςξ ποακςικό ασςό σπξγοάτεςαι όπχπ παοακάςχ: 

   Ο Ποόεδοξπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ               Τα Μέλη            Ο Γοαμμαςέαπ 

           Σκαολαςίδηπ Αθαμάριξπ                            (Υπξγοατέπ) 

                                          Ακοιβέπ Απόρπαρμα 



                                                              Ο Δήμαουξπ 

  

                                                            Χαμόπ Γεώογιξπ 

 


