
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 21/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

Αρ. Απόφασης: 90/2022 

 

ΘΕΜΑ: Σύσταση επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους για το έργο: "Εκσυγχρονισμός δικτύου 

ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας" 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21 του μήνα Ιουνίου του έτους 

2022 και ώρα 12:00 μμ συνήλθε σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η  

Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 5836 – 16/06/2022 έγγραφη 

πρόσκληση της 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 ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 

μελών ήταν παρόντα τα 4 μέλη του ήτοι: 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ    1) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

   2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    2) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

   3) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    3) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

   4) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

  

  

  
 

 

 

 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., 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. 

Το σώμα αποφασίζει ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην 

ημερήσια διάταξη, ως κατεπείγον, σύμφωνα με το άρθρο 75, του Ν. 3852/2010. 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα προ 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  εισήγηση ,  που έχει ως εξής:   

 

ΑΔΑ: 6ΔΥ6Ω1Ζ-Χ5Γ



Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε. «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» σχετικά με 

τη συγκρότηση της επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, (επιτροπή χαρακτηρισμού εδάφους) του έργου: 

«Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων)       της Δ.Ε. 

Εχιναίων Δήμου Στυλίδας». 

 

Ιστορικό. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται η σύσταση επιτροπής για τον χαρακτηρισμό 

εδάφους. Η επιτροπή ορίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και αποτελείται από δύο ή 

περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους. Ο ορισμός των τεχνικών του προηγούμενου εδαφίου 

ανακοινώνεται στην Προϊστάμενη Αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει και άλλον τεχνικό. Η 

προϊσταμένη αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει επιτροπή αποτελούμενη από τρείς 

(3) τουλάχιστον τεχνικούς για επανέλεγχο του χαρακτηρισμού του εδάφους. Αν δεν επαρκεί 

το τεχνικό προσωπικό η σε περίπτωση αδυναμίας να ληφθεί απόφαση, λόγω διαφωνίας των 

υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω χαρακτηρισμός γίνεται κατά τον 

προσφορότερο τρόπο με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και προκειμένου να συσταθεί η επιτροπή χαρακτηρισμού 

εδάφους για το έργο: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & 

αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας», αναδόχου εταιρείας «Αφοί 

Παπαϊωάννου ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», πρέπει να οριστεί επιτροπή η οποία μπορεί να περιλάβει 

και τρίτο μέλος κατόπιν απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής. 
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      Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία μας προτείνει : 

      τη λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους για το έργο 

«Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & 

αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας», αναδόχου εταιρείας «Αφοί 

Παπαϊωάννου ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕΒΕ». 

Στην παραπάνω επιτροπή ορίζονται από την Υπηρεσία μας ως μέλη: 

α) η κα. Ιωαννίδη Σταυρούλα, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Α.Ο. και 

β) η κα Φακλή Δήμητρα, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Α.Ο. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

             και αφού  έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

     Τη σύσταση επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους για το έργο «Εκσυγχρονισμός 

δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων 

Δήμου Στυλίδας», αναδόχου εταιρείας «Αφοί Παπαϊωάννου ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕΒΕ». 

Στην παραπάνω επιτροπή ορίζονται τα παρακάτω μέλη: 

α) η κα. Ιωαννίδη Σταυρούλα, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε. 

«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» και 

β) η κα Φακλή Δήμητρα, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε. 

«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
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