
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.591/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 44/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

   Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο με 
             τίτλο «ΒΕΛΤIΩΣΗ ΑΓΡΟTlΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΣΙΝΩΠΗΣ» 

 
     Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 και ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών)

η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.60249/22.09.2020, ύστερα από

την  αρ.πρωτ.20187/16-10-2020 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1. Αργυρός Λεωνίδας    -    Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  
     2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος 2. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος
     3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος 3. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος
     4. Κουμπής  Γρηγόρης     - Τακτικό μέλος
     5. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος
     6. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος

   

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

  Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 140 θέμα παρουσίασε την εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Ηρ.Χατζηγιάννης), που έχει ως εξής: 

 «...Με το υπ’ αριθ. πρ.20155/16-10-2020 έγγραφο  η Δ/νση ΤΥ ανακοίνωσε την περαίωση και την
σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως του έργου «ΒΕΛΤIΩΣΗ ΑΓΡΟTlΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΣΙΝΩΠΗΣ»
προϋπολογισμού μελέτης 160.000,00€ με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ και
ζήτησε την παραλαβή του.
   Σύμφωνα  με  την  παρ  3  του  άρθρου  170  του  Ν.4412/2016:«… 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…..». 
     Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4257/14 και με βάση τον προϋπολογισμό του έργου, η
επιτροπή  παραλαβής  αποτελείται  από  έναν  δημοτικό  σύμβουλο  και  από  δύο  υπαλλήλους
κατηγορίας  ΠΕ  Μηχανικών  ή  έναν  υπάλληλο  κατηγορίας  ΠΕ  Μηχανικών  και  έναν  υπάλληλο
κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών.

ΑΔΑ: ΨΨΛΣΩΞΧ-ΨΡΒ



   Για  τη  συγκρότηση  της  επιτροπής  παραλαβής  εφαρμόζεται  υποχρεωτικά  η  διαδικασία  της
προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α' 226) κλήρωσης. 
    Η Τεχνική υπηρεσία διενήργησε την 20/10/2020, κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών
(τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την επιτροπή προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του παραπάνω έργου και συνέταξε σχετικό πρακτικό. 
  Για  την  ανάδειξη  των  δημοτικών  συμβούλων,  που  θα  αποτελέσουν  μέλη  (τακτικό  και
αναπληρωματικό)  της  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής παραλαβής  του  ανωτέρω  έργου
πρέπει να διενεργηθεί, κλήρωση μεταξύ του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
    Έχοντας υπόψη :
  -Τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
 -Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −

Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  -Τον Ν. Ν.4555/2018
  -Την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019
  -Το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων. 
  -Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 
-Την  υπ'  αριθ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011  Εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 -Την  αριθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011  απόφαση  του  Υπουργού  Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 -Την  με  αριθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.23243/23-11-2011  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
  -Την  αριθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.21700/19-9-2012  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
  -Τα άρθρα 170, 171 και 172 του Ν. 4412/16 
  -Την αριθ. πρ.20155/16-10-2020 ανακοίνωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 -Το από 20-10-2020 πρακτικό κληρώσεως της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εισηγούμαστε

Την  συγκρότηση  της  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  «ΒΕΛΤIΩΣΗ
ΑΓΡΟTlΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΣΙΝΩΠΗΣ» η οποία αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

Α/
Α

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη

1
………………Δημοτικός Σύμβουλος 
(κατόπιν κλήρωσης)

………………Δημοτικός Σύμβουλος 
(κατόπιν κλήρωσης)

2 Μυριούνης Μάνθος Τζόκας Κωνσταντίνος
3 Γκλιάτης Δημήτριος  Καμπέρης Ιωάννης 

  Ακολούθησε κλήρωση στην οποία αναδείχθηκαν, ως τακτικό μέλος της επιτροπής  για την
προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  του  έργου «ΒΕΛΤIΩΣΗ  ΑΓΡΟTlΚΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ  ΤΚ
ΣΙΝΩΠΗΣ» ο κ. Ακρίβης Κωνσταντίνος  με   αναπληρωτή  του  τον κ. Γιαννουλάτο Ευάγγελο.

      Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρος και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της υπηρεσίας 
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΔΑ: ΨΨΛΣΩΞΧ-ΨΡΒ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Συστήνει  την  επιτροπή  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου:   «ΒΕΛΤIΩΣΗ

ΑΓΡΟTlΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΣΙΝΩΠΗΣ», ως εξής: 

Α/α Τακτικά μέλη      Αναπληρωματικά μέλη

1   Ακρίβης Κωνσταντίνος
  (Δημοτικός Σύμβουλος – Αντιδήμαρχος
  Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας )

 Γιαννουλάτος Ευάγγελος
  (Δημοτικός Σύμβουλος )

2  Μυριούνης Μάνθος( ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών -Υπάλληλος Δήμου Πρέβεζας) 

 Τζόκας Κωνσταντίνος (ΠΕ Μηχανολόγων 
 Μηχανικών -Υπάλληλος Δήμου Πρέβεζας)

3  Γκλιάτης Δημήτριος  ( ΤΕ Μηχανικών 
πολιτικών έργων -Υπάλληλος Δήμου 
Πρέβεζας)

Καμπέρης Ιωάννης ( ΤΕ Μηχανικών 
πολιτικών έργων  -Υπάλληλος Δήμου 
Πρέβεζας)

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  591/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                       ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: ΨΨΛΣΩΞΧ-ΨΡΒ
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