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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
159/2016
ης
από το πρακτικό της 14 / 31.10.2016 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 11ο:

Συγκρότηση Επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Ανακαίνιση
εγκαταστάσεων Δημοτικής Κατασκήνωσης».

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016, ώρα 7:00
μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 10059/27.10.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 4071/2012
και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους
και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης 1
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Κασίδας Ιωάννης
9. Κούκας Γεώργιος
10. Μάρκου Σωτήριος
11. Μασούρας Γεώργιος
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Ολύμπιος Αθανάσιος
15. Ριζούλης Στέφανος
16. Σκαπέτης Αντώνιος
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σουλιώτης Θεόδωρος
19. Σμυρλής Βασίλειος
2
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
22. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
24. Καλαγιάς Γρηγόριος
25. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
26. Μπεϊνάς Αντώνιος
27. Σιμούλης Θωμάς
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
1
2

Προσήλθε στη συζήτηση του 20ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Προσήλθε στη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αστέριος Έξαρχος (Μαρμαρίνης),
Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου) και Βασίλειος Πλατής
(Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε αλλά δεν παραβρέθηκε, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, ο Δήμαρχος
Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. Ο Δήμαρχος αναπληρώθηκε νόμιμα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 183/2014
(ΑΔΑ: Β2ΨΓΩ6Ι-Ε1Ο) απόφασή του, από τον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Λέτσιο.
Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 11ο:

Συγκρότηση Επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Ανακαίνιση
εγκαταστάσεων Δημοτικής Κατασκήνωσης».

Το θέμα εισηγήθηκε ο δημοτικός Σύμβουλος Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος για θέματα του Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014:
«1. Οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/ τεύχος Α΄), επιτροπές
παραλαβής των έργων ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία
ανακοινώσει την περαίωση του έργου και τη σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως στην Προϊσταμένη Αρχή και
ζητήσει την παραλαβή του. Οι επιτροπές παραλαβής, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου
15 του π.δ. 171/1987 (Α' 84), αποτελούνται από έναν δημοτικό σύμβουλο και:
α) Για έργα προϋπολογισμού μέχρι και 1.000.000 ευρώ από δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή
ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών.
β) Για έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 ευρώ από τρεις υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή
δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών.
2. α) Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής ορίζεται ο αρχαιότερος από τα μέλη των υπαλλήλων αυτής, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008.
β) Ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο επιβλέπων του έργου δεν δύνανται να είναι μέλη της
επιτροπής παραλαβής.
γ) Στην επιτροπή παραλαβής υποχρεωτικά συμμετέχει τεχνικός υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας με την
κύρια κατηγορία του έργου το οποίο παραλαμβάνεται.
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.
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4. Για την επιλογή του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Δημοτικού Συμβούλου
διεξάγεται κλήρωση μεταξύ του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του συνόλου των μελών της επιτροπής παραλαβής καταβάλλονται με
μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».
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».
Επιπλέον δε στις διατάξεις του άρθρου 73, παρ. 3 του Ν. 3669/2008 ορίζονται: «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 τη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης.
Η επιτροπή είναι τριμελής, ….. Στην επιτροπή παραλαβής των έργων τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται
από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. …. 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.
Για το έργο: «Ανακαίνιση εγκαταστάσεων Δημοτικής Κατασκήνωσης», προϋπολογισμού μελέτης 51.045,00
ευρώ (με το Φ.Π.Α.), η Διευθύνουσα Υπηρεσία με το από 04-05-2015 έγγραφό της ανακοίνωσε την περαίωσή
του και τη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης.
Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου διενήργησε την 20 η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:00 π.μ., κλήρωση για την ανάδειξη των μελών – υπαλλήλων (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα
συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση εγκαταστάσεων Δημοτικής Κατασκήνωσης».
Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 9971/20-10-2016 σχετικό
Πρακτικό Κλήρωσης, και είναι:
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
Γεώργιος Γρηγορούλης, Τοπ. Μηχ/κός Π.Ε.
Βασιλική Λύγδα, Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Ζωή Κράχτη, Πολ. Μηχ.κος Π.Ε.
Σταυρούλα Τάχατου, Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε

Επιπλέον δε με την με αριθμό 18/2016 (ΑΔΑ: ΩΗ6ΧΩ6Ι-86Ι) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αγιάς και με βάση το με αρ. πρωτ. 635/25.1.2016 πρακτικό κλήρωσης που διενήργησε η αρμόδια Διεύθυνση
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Αγιάς για
την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων, που θα αποτελέσουν μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) της
επιτροπής παραλαβής των έργων με προϋπολογισμό έως 293.000,00€, ορίστηκαν τα εξής μέλη:
Τακτικό Μέλος
Σιμούλης Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Αγιάς
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Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
1. το Ν.3669/2008 και ειδικότερα τα άρθρα 73, 74, 75,
2. το Π.Δ.171/87, άρθρο 16,
3. τις διατάξεις των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87),
4. την ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
5. το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011),
6. το Ν. 4257/2014, άρθρο 61,
7. το με αρ. πρωτ. 9971/20-10-2016 Πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη των υπαλλήλων που θα
αποτελέσουν τα μέλη της επιτροπής
8. το με αρ. πρωτ. 635/25.1.2016 Πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων που θα
αποτελέσουν τα μέλη της επιτροπής και την με αριθμό 18/2016 (ΑΔΑ: ΩΗ6ΧΩ6Ι-86Ι) απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς,
εισηγούμαι:
Α. Να συγκροτήσετε με απόφασή σας την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου:
«Ανακαίνιση εγκαταστάσεων Δημοτικής Κατασκήνωσης», η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
α/α Τακτικά Μέλη
Αναπληρωματικά Μέλη
1
Σιμούλης Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Αγιάς
2
Γεώργιος Γρηγορούλης, Τοπ. Μηχ/κός Π.Ε.
Ζωή Κράχτη, Πολ. Μηχ.κος Π.Ε.
3
Βασιλική Λύγδα, Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε
Σταυρούλα Τάχατου, Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε
Β. Να ορίσετε ως Πρόεδρο της Επιτροπής, έργο της οποίας είναι η προσωρινή και οριστική παραλαβή του
έργου: «Ανακαίνιση εγκαταστάσεων Δημοτικής Κατασκήνωσης», τον Σιμούλη Θωμά, Δημοτικό Σύμβουλο του
Δ. Αγιάς».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του δημοτικού Συμβούλου Θεόδωρου Σουλιώτη,
- τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3669/2008 (Α'116): «Κύρωση της κωδικοποίησης της
νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»,
- τις διατάξεις των άρθρων 95 και 258 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87),
- 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 το Ν. 4257/2014 (Α' 93): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών»,
- τις διατάξεις του άρθρου 16 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»,
- την με αριθμό 18/2016 (ΑΔΑ: ΩΗ6ΧΩ6Ι-86Ι) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς
με θέμα: «Ορισμός δημοτικών συμβούλων - μελών στις Επιτροπές Παραλαβής Έργων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.δ. 171/1987 (Α’ 84), για το έτος 2016», καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 635/25.01.2016
Πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων που θα αποτελέσουν τα μέλη της
επιτροπής,
- την ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- το υπ’ αριθ. πρωτ.: 9971/20.10.2016 Πρακτικό κλήρωσης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αγιάς, για την ανάδειξη των υπαλλήλων που θα αποτελέσουν τα μέλη της επιτροπής,
και μετά από συζήτηση
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Αποφασίζουμε ομόφ ωνα
Α. Συγκροτούμε την Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση
εγκαταστάσεων Δημοτικής Κατασκήνωσης», ως τα εξής:
α/α
1
2
3

Τακτικά Μέλη
Σιμούλης Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Αγιάς
Γεώργιος Γρηγορούλης, Τοπ. Μηχ/κός Π.Ε.
Βασιλική Λύγδα, Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε

Αναπληρωματικά Μέλη
----Ζωή Κράχτη, Πολ. Μηχ.κος Π.Ε.
Σταυρούλα Τάχατου, Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε

Β. Ορίζουμε Πρόεδρο της επιτροπής, έργο της οποίας είναι η προσωρινή και οριστική παραλαβή του
έργου: «Ανακαίνιση εγκαταστάσεων Δημοτικής Κατασκήνωσης», τον Θωμά Σιμούλη, δημοτικό
Σύμβουλο του Δήμου Αγιάς.
Γ. Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, το υπ’ αριθ. πρωτ.:
9971/20.10.2016 Πρακτικό κλήρωσης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς.
Δ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον
ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 159/2016.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

