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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 16.04.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 3974 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

75/2021 
από το πρακτικό της 8ης/16.04.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 10ο : Συγκρότηση της επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Επισκευή 

και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Αγιάς». 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 16.04.2021, ώρα 13:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη 

χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

3728/12.04.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 12.04.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος1 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 

και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’)  (ήδη ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/19.03.2021 (ΦΕΚ 1076/20.03.2021 τεύχος Β'), όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β'). 

 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://dimosnet.gr/blog/laws/404866/
https://dimosnet.gr/blog/laws/440029/
https://dimosnet.gr/blog/laws/440029/
https://dimosnet.gr/blog/laws/440259/
https://dimosnet.gr/blog/laws/440259/
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Θέμα 10ο : Συγκρότηση της επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Επισκευή 

και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Αγιάς». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4412/16 ορίζονται τα εξής: «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 διενέργειά 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». 

 

Σύμφωνα με την ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6 με Αρ. Πρωτ.: Δ11/οικ.82/28.03.2018 του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών με Θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου Μελών επιτροπών 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)» ορίζεται ότι: «Η προβλεπόμενη κλήρωση υπαλλήλων μέσω του 

Μητρώου στις περιπτώσεις επιτροπών παραλαβής (άρθρο 170 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) δεν είναι προς το 

παρόν εφικτή και οι συγκροτήσεις των επιτροπών παραλαβής θα εξακολουθούν να γίνονται εκτός 

Μητρώου». 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014:  

«3. 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. Σε περίπτωση όπου οι τεχνικοί 

υπάλληλοι του φορέα κατασκευής του έργου δεν είναι διπλάσιοι από αυτούς που ορίζονται στην παράγραφο 1 

του παρόντος για να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις κλήρωση, τότε είναι δυνατή η 

συμμετοχή και τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου της έδρας του νομού, άλλου Δήμου της οικείας Περιφερειακής 

Ενότητας η της οικείας Περιφέρειας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστον ο διπλάσιος αριθμός των 

απαιτούμενων υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι που θα λάβουν μέρος στην κλήρωση και δεν ανήκουν στην 

Αναθέτουσα Αρχή, υποδεικνύονται από τα αρμόδια όργανα των φορέων στον οποίο ανήκουν. Η κλήρωση 

διενεργείται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου, με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 2β' του παρόντος άρθρου». 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «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 ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη 

προκύπτουν μετά 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».  

ΑΔΑ: ΩΚΧ9Ω6Ι-69Ω



Σελίδα 3 από 4 

Για το έργο: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Αγιάς» προϋπολογισμού μελέτης 

60.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), η Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαιώνει την περαίωσή του και τη σύνταξη της 

τελικής επιμέτρησης και εισηγείται να προχωρήσει ο Δήμος στην παραλαβή του. 

 

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου διενήργησε την 12η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

11:00 π.μ., κλήρωση για την ανάδειξη των μελών – υπαλλήλων (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα 

συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου 

Αγιάς». Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 3740/12-04-2021 σχετικό 

Πρακτικό Κλήρωσης, είναι: 

 

α/α Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

1 Παπακώστας Δημήτριος, ΠΕ Γεωπόνος  Γρηγορούλης Γεώργιος, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 

2 Γουργιώτης Δημήτριος, ΤΕ Γεωπόνος Βασίλειος Δεληγιάννης, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 

3 Βάσω Λύγδα, Έργων Υποδομής Τ.Ε.  Κατσίκα Ελένη, ΠΕ Γεωπόνος 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. το άρθρο 170 του Ν. 4412/16 

2. την Εγκύκλιο 6 με Αρ. Πρωτ.: Δ11/οικ.82/28.03.2018 του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών 

3. το Π.Δ.171/87, άρθρο 16, 

4.  το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011), 

5.  το Ν. 4257/2014, άρθρο 61, 

6.  το υπ’ αριθ. 3740/12-04-2021 Πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη των υπαλλήλων που θα 

αποτελέσουν τα μέλη της επιτροπής  

 

εισηγούμαι: 

 

Α. Να συγκροτήσετε με απόφασή σας την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Αγιάς», η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη: 

 

α/α Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

1 Παπακώστας Δημήτριος, ΠΕ Γεωπόνος  Γρηγορούλης Γεώργιος, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 

2 Γουργιώτης Δημήτριος, ΤΕ Γεωπόνος Βασίλειος Δεληγιάννης, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 

3 Βάσω Λύγδα, Έργων Υποδομής Τ.Ε.  Κατσίκα Ελένη, ΠΕ Γεωπόνος 

 

Β. Να ορίσετε ως Πρόεδρο της επιτροπής τον υπάλληλο Παπακώστα Δημήτριο, ΠΕ Γεωπόνος, έργο της 

οποίας είναι η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών 

Κτιρίων Δήμου Αγιάς». 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ’ εδάφιο  ii του Ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

- τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄226) : «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.», 

- τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014 (Α΄93): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών.», 

- τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4412/16 (Α΄ 147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», 

- τις διατάξεις του άρθρου 16 του του Π.δ.171/87 (Α΄84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν 

και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», 
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- την με αριθμό πρωτ.: Δ11/οικ.82/28.03.2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών με Θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου Μελών επιτροπών 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)», 

- το υπ’ αριθμ. 3740/12-04-2021 Πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη των υπαλλήλων που θα 

αποτελέσουν τα μέλη της επιτροπής,  

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Συγκροτούμε την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή και 

Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Αγιάς», η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη: 

 

α/α Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

1 Παπακώστας Δημήτριος, ΠΕ Γεωπόνος  Γρηγορούλης Γεώργιος, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 

2 Γουργιώτης Δημήτριος, ΤΕ Γεωπόνος Βασίλειος Δεληγιάννης, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 

3 Βάσω Λύγδα, Έργων Υποδομής Τ.Ε.  Κατσίκα Ελένη, ΠΕ Γεωπόνος 

 

Β. Ορίζουμε Πρόεδρο της επιτροπής τον υπάλληλο Παπακώστα Δημήτριο, ΠΕ Γεωπόνος, έργο της οποίας 

είναι η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 

Δήμου Αγιάς». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 75/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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