
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 34/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

Αρ. Απόφασης: 162/2022 

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ» 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7 του μήνα Οκτωβρίου 

του έτους 2022 και ώρα 10:00 πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του 

Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 9547 – 03/10/2022 

έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

7 μελών ήταν παρόντα τα 7 μέλη του ήτοι: 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  

   2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

   4) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   5) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

   6) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

   7) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 

 

 

 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη 

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 
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Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το τρίτο θέμα 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  εισήγηση,  που έχει αποσταλεί με 

e-mail στα μέλη και  έχει ως εξής: 

 

Σύμφωνα με το παρ. 3 του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016):  

 «Προσωρινή Παραλαβή έργου» 

«……. .. 

3. Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει την 

επιτροπή παραλαβής, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία της ανακοινώσει 

την περάτωση των εργασιών και την υποβολή ή σύνταξη της τελικής επιμέτρησης. Η 

επιτροπή είναι τριμελής, όταν όμως πρόκειται για σημαντικά έργα μπορεί να ορισθούν 

μέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη για να περιληφθούν σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων 

ειδικοτήτων, ανάλογα με τη φύση του έργου. Στην επιτροπή παραλαβής των έργων 

τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία 

που το κατασκευάζει, η προϊσταμένη αρχή μπορεί να περιλάβει στην επιτροπή μέλη 

που υποδεικνύονται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Τα μέλη της 

επιτροπής είναι τεχνικοί υπάλληλοι που έχουν αντίστοιχη εμπειρία και ικανότητα και 

επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως υποχρεωτικά, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό σύστημα 

της παραγράφου 6 του άρθρου 118. Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί 

την παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της. Για την παραλαβή 

συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον 

τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργεια της και από τον ανάδοχο 

που παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής από τον Πρόεδρο ή μέλος της 

επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους με 

σχετική μνεία των λόγων της αδυναμίας υπογραφής. 

……….» 

και 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011:  

 

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 

παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η 

συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η 

συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητας του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά 
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από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το 

νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από 

την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση 

του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να 

ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της 

διαδικασίας κληρώσεως.  

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ΄ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 

21508/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό 

μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή διαγωνισμών ή την 

ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή 

έργων – ΦΕΚ 2540/7-11-2011 τεύχος Β΄) 

 

Η αρμόδια τεχνική υπηρεσία για την κατασκευή των έργων που εκτελούνται από το 

Δήμο Στυλίδας, προκειμένου να προχωρήσει στην προσωρινή παραλαβή, του 

παρακάτω έργου: 

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ» 

 

διενέργησε κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, έχοντας υπόψη 

τους περιορισμούς της παρ. 3 του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν συνέταξε 

το αριθ. 9509/3-10-2022 Πρακτικό Κλήρωσης. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, εισηγούμαστε τη συγκρότηση της Επιτροπής 

Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 

ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ» ως 

εξής: 

Τακτικά Μέλη 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1 Αναγνώστου Σωτήρης Πολιτικός Μηχανικός 

2 Βλάχος Παναγιώτης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

3 Λαγού  Σταματία Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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Αναπληρωματικά μέλη 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1 Ζήσης Απόστολος Τοπογράφος Μηχανικός 

2 Ρήγα Αφροδίτη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

3 Κοτάκου  Αικατερίνη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ» ως εξής: 

 

Τακτικά Μέλη 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1 Αναγνώστου Σωτήρης Πολιτικός Μηχανικός 

2 Βλάχος Παναγιώτης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

3 Λαγού  Σταματία Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 

Αναπληρωματικά μέλη 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1 Ζήσης Απόστολος Τοπογράφος Μηχανικός 

2 Ρήγα Αφροδίτη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

3 Κοτάκου  Αικατερίνη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
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