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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 42/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  7ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 23-2-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ.3108/18-2-2021 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 διατάξεων: α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 
(ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το 
παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του  έργου: « Ανακατασκευή στέγης στο γυµναστήριο και 
τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυµνάσιο Πτολεµαίδας»  
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστού 2. Αθηνά Τερζοπούλου 
3. Άννα Καϊδου 3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Στέφανος Μπιγγας  
5. Ευσταθιος Κοκκινιδης  
6. ∆ηµήτριος Σπόντης  
   
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το τακτικό µέλος κος Κυρ. Αντωνιάδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε η αντικαταστάτριά του κα. 
Αν. Καϊδου. 
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  το υπ’ 
αριθµ. 2104/04-02-2021 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τ.Υ, η οποία έχει ως εξής: 
«Θέµα: Συγκρότηση Επιτροπων παραλαβής έργων  
ΣΧΕΤ. : α) Το άρθρο 170 και 172 του Ν. 4412/2016 
            β)  Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
      
      Σας γνωρίζουµε ότι: 
Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 170 του Ν 4412/2016 :  
«Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η προϊστάµενη 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 συµπεριληφθούν σε 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» 
 
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 172 του Ν 4412/2016 :  
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«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» 
 
Σας ενηµερώνουµε επίσης ότι: 
Για το έργο «Ανακατασκευή στέγης στο γυµναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο 
Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας», αρ. µελ. 17/2016 έχει συνταχθεί Βεβαίωση περαίωσης και Τελική επιµέτρηση. 
 
Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών διενήργησε την 04-02-2021, κλήρωση για την ανάδειξη των µελών (τακτικών 
και αναπληρωµατικών), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρου έργου. Τα 
ονόµατα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εµφαίνονται στο συνηµµένο Πρακτικό Κληρώσεως. 
 Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες για την  συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής.» 
Σχετικό το υπ’αριθµ. 2103/04-02-2021 πρακτικό κλήρωσης. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 

                                       
Αριθµ. Απόφ. 42/2021 

 

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/καν και ισχυουν 
3. τo υπ’αριθµ. 2104/04-02-2021 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & το υπ’αριθµ. 2103/04-02-
2021 πρακτικό κλήρωσης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Συγκροτεί Επιτροπή οριστικής παραλαβής για το έργο: «Ανακατασκευή στέγης στο γυµναστήριο και 
τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας», αρ. µελ. 17/2016  ως εξής: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α 
 

Όνοµα 
 

Επώνυµο 
 

Ιδιότητα 
 

1 
 

Ευτέρπη  ∆εληγεωργη  Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ 

2 Ευδοκία  Καρογδανίδου Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

3 Γεωργία  Απατσίδου Τοπογράφος Μηχανικός  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α 
 

Όνοµα 
 

Επώνυµο 
 

Ιδιότητα 
 

1 
 

Ελένη Σιαπαλίδου Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

2 Καλλιρόη  Μπογδάνη Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 

3 Γεώργιος Παπαδόπουλος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ 

 
 
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Ευτέρπη ∆εληγεωργη και αναπληρώτρια αυτής η Ελένη Σιαπαλίδου. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 42/2021. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Άννα Καϊδου 
3. Στέφανος Μπιγγας 
4. Κοκκινιδης Ευσταθιος 
5. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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