
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 250/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  23ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-11-2020 ηµέρα Παρασκευη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
ύστερα από την αρ. πρωτ. 24295/16-11-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 
4623/2019 και ισχύει, και κατ’ εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 
30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’), της υπ’αριθµ. 
εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθµ. 60249/23-9-2020 καθώς 
και της υπ’αριθµ. ΚΥΑ ∆1 α/ΓΠ.οικ. 68952 (ΦΕΚ 4757/28-10-2020 τα,Β), επίσης της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 
71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899 τΒ) &  των ∆Ι∆Α∆/Φ69/133/οικ 20764/7-11-2020 & 427/77440/1311-2020 εγκ 
του ΥΠΕΣ για να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης   
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος 

  

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 
23200/05-11-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Θέµα: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & οριστικής παραλαβής της διαλυµένης εργολαβίας του έργου: 
«Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοβούνου ∆. Εορδαίας». 
ΣΧΕΤ: α) Τα άρθρα 161,170 και 172 του Ν. 4412/2016 
Έχοντας υπόψη ότι:  
1. Σύµφωνα µε την  παρ.3 του άρθρου 170 του Ν 4412/2016: «Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής 
η προϊσταµένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής, αφού προηγουµένως η ∆ιευθύνουσα 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 οριστούν 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 ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Τα µέλη της επιτροπής είναι τεχνικοί υπάλληλοι που έχουν αντίστοιχη εµπειρία και ικανότητα και 
επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως υποχρεωτικά,…»   

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τις περιπτώσεις παραλαβής τµηµάτων 
έργων που περατώθηκαν και µπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση, 

ΑΔΑ: ΨΒΨΥΩΡ6-0ΙΨ



καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που µια εργολαβία δεν συνεχίζεται, όπως στις περιπτώσεις 
διάλυσης και έκπτωσης.  

2. Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 172 του Ν 4412/2016: «Στην οριστική παραλαβή εφαρµόζονται οι 
διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή των παραγράφων 3,5 και 6 του άρθρου 170, όσον αφορά τις 
αντίστοιχες διαδικασίες για το αντικείµενο της οριστικής παραλαβής.» 

3. Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν 4412/2016: «Η οριστική παραλαβή γίνεται µετά την 
προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί 
µέσα σε δύο (2) µήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης, σύµφωνα µε το άρθρο 171. Αν η οριστική 
παραλαβή δεν διενεργηθεί µέσα σε αυτήν την προθεσµία , θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια εξήντα 
(60) ήµερες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη διενέργεια της και 
επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται 
στην παρ. 3 του άρθρου 141. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί µέχρι την οριστική παραλαβή, 
διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή. 

Στην διάλυση εργολαβίας, σύµφωνα µε το άρθρο 161 παρ.8 του Ν. 4412/2016, η αποδοχή της διάλυσης 
επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών καθώς επίσης διενεργείται ταυτόχρονα 
προσωρινή και οριστική παραλαβή, εάν αυτό ζητηθεί από τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση 
του χρόνου εγγύησης, αν από τη φύση των εργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρηση τους, ούτε η δοκιµασία 
του χρόνου. 

Σας ενηµερώνουµε επίσης ότι: 

1. Για το έργο: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοβούνου ∆. Εορδαίας» αρ. µελ. 
21/2018 έχει γίνει διάλυση της σύµβασης µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής διότι µετά την υπογραφή της 
σύµβασης καθυστέρησε η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις (3) µήνες  (άρθρο 161 παρ.2α) λόγω 
προβληµάτων της µελέτης σχετικά µε τις συνδέσεις-λειτουργία του προς κατασκευή νέου δικτύου µε τα 
υφιστάµενα δίκτυα. 

2. Η ∆/νση Τεχνικών υπηρεσιών διενήργησε την 05-11-2020, κλήρωση για την ανάδειξη των µελών (τακτικών 
και αναπληρωµατικών), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του 
παραπάνω έργου. Τα ονόµατα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εµφαίνονται στο συνηµµένο Πρακτικό 
Κληρώσεως. 

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής.» 

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
                       Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά. 

                                         
Αριθµ. Απόφ. 250/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει 
3. την υπ’ αριθµ 23200/05-11-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών 
4. το υπ’ αριθµ.23193/05-11-2020 Πρακτικό Κλήρωσης 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Συγκροτεί την Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοβούνου ∆. Εορδαίας», αρ. µελ. 21/2018 ως εξής: 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α 
 

Όνοµα 
 

Επώνυµο 
 

Ιδιότητα 
 

1 
 

Ευτέρπη ∆εληγεωργη Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

2 Ειρήνη Τσαντσαρίδου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

3 Ηλίας  Καφαντάρης Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α 
 

Όνοµα 
 

Επώνυµο 
 

Ιδιότητα 
 

1 
 

Ηλιάνα Παπαδοπούλου Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. 

2 Σάββας Νικολιάς Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3 Νικόλαος Κουρουµπλής Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Ευτέρπη ∆εληγεωργη και αναπληρώτρια αυτής η Ηλιάνα Παπαδοπούλου. 
 
                           Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 250 /2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
     ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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