
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                        

 

 

                                                                                    Αριθ.Αποφ.344/2022 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 27/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

Θέμα: «Συγκρότηση  Επιτροπής  προσωρινής k’ οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Σ020 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ¨». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ.9107/27-05-2022 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. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

     2. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό. μέλος  

     7. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     8. Ντόντης Γεώργιος  -       Τακτιικό μέλος  

     9. Κύρλας Κωνσταντίνος-  Αναπληρ.μέλος  

 

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

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 30 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση της     

  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Ηλ.Τσάγκας), που έχει ως εξής:  

«…Κατόπιν της από 24/05/2022  εγκριθείσας Τελικής Επιμέτρησης από την Διευθύνουσα Υπηρεσία , 

του έργου :''Σ020 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ '' συμβατικής δαπάνης 151.908,46 ευρώ με 

Φ.Π.Α και τελικής ολικής  δαπάνης που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη ποσού 

151.908,46 Ευρώ με Φ.Π.Α σύμφωνα με τον εγκριθέντα 2ο Α.Π.Ε (Τελικό-Τακτοποιητικό) και 

ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ  ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ,  

έχοντας  υπόψη:  

1) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.4412/2016 περί προσωρινής παραλαβής του έργου 

2) Τις  διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄226) με την οποία προβλέπεται να  

εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της κλήρωσης  για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής  

του έργου  

ΑΔΑ: ΨΧΩΠΩΞΧ-4ΛΚ



3)  Το  έγγραφο της Δ/νσας Υπηρεσίας  με το όποιο  βεβαιώνεται η περαίωση το έργου , η σύνταξη 

υποβολή και έγκριση της τελικής  επιμέτρησης   και ζητείται  η παραλαβή του  

      4 ) Το  συνημμένο  πρακτικό κλήρωσης  για  τον  ορισμό   των  υπηρεσιακών μελών  που  

        συγκροτούν   την  επιτροπή παραλαβής του ανωτέρω   έργου από τα παρακάτω μέλη  :  

 

\ 

1)     Τζόκας Κωνσταντινος  Μηχανολόγος Μηχανικός    

            2)     Κώτσης Γεώργιος Εργοδηγός     

         Με  αναπληρωματικούς  τους :   

1)  Γεωργούλα Γεώργιο    Πολιτικός  Μηχανικός  ΠΕ 

2)  Καμπέρη  Ιωάννη  Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ 

 ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 Την  συγκρότηση   της τριμελούς επιτροπής προσωρινής κ οριστικής παραλαβής του έργου  

«Σ020 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» από τα παρακάτω  υπηρεσιακά τεχνικά μέλη , με τον 

ορισμό και του Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως Προέδρου καθώς και την 

αποδοχή του πρακτικού κλήρωσης των τεχνικών και αναπληρωματικών   από τα   εξής  μέλη  

:   

α/α   Τακτικά   μέλη Αναπληρωματικά  μέλη 
 

1 Δημοτικός  Σύμβουλος  Δημοτικός  Σύμβουλος 

2 Τζόκας Κωνσταντίνος   Γεωργούλας Γεώργιος 

3 Κώτσης  Γεώργιος                Καμπέρης Ιωάννης 

 

 

 

Έργο της  επιτροπής είναι η προσωρινή και οριστική  παραλαβή του παραπάνω έργου...».  

 

Ακολούθησε κλήρωση στην οποία αναδείχθηκαν, ως τακτικό μέλος της επιτροπής  για την 

προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου  «Σ020 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»  ο κ. 

Ακρίβης Κωνσταντίνος  με   αναπληρωτή  του  τον κ. Γιαννουλάτο Ευάγγελο. 

 

      

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

 

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

 

-τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

-την εισήγηση της υπηρεσίας 

-την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

-την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

-την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΧΩΠΩΞΧ-4ΛΚ



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
      Συστήνει την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Σ020 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,  ως εξής:  

 

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

1 

   Ακρίβης Κωνσταντίνος 

  (Δημοτικός Σύμβουλος – Αντιδήμαρχος    

  Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας 

   Γιαννουλάτος Ευάγγελος 

  (Δημοτικός Σύμβουλος ) 

2 
Τζόκας Κωνσταντίνος, 

 ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

Γεωργούλας Γεώργιος 

 ΠΕ  ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 
Κώτσης  Γεώργιος       

ΔΕ 5 Εργοδηγών       

 Καμπέρης Ιωάννης  

ΤΕ3 ΠΟΛ.  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

   

  Πρόεδρος της  επιτροπής  ορίζεται  ο κ. Ακρίβης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών    

  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Δήμου Πρέβεζας,  όπως ορίζεται από τις παραπάνω διατάξεις.  

  Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, το πρακτικό  

  κληρώσεως. 

  Έργο της  επιτροπής είναι η προσωρινή και οριστική  παραλαβή του παραπάνω έργου. 
 

 

 

 

 

 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  344/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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