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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 26/2021 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  15 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
14:30’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση ((δδιιαα  ζζώώσσηηςς  &&  δδιιαα  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηηςς)) στο πλαίσιο λήψης μέτρων 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7814/09-12-21 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, 
για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  ΕΞΙ ( 6 ): 
 

                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                           Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Σίμος Βασίλειος  1.    Τσεργάς Κων/νος 

2. Κυρίτσης Γεώργιος  2.     

3. Βλάχος Αθαν. *                         

4. Κρικώνης  Χρήστος *  
 

5. Τόπη  Ζωή *   
 

6. Κολλάτος Κων.  
 

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

*Δια τηλεδιάσκεψης 
  

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα 
ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος,  κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (10ο) «Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών, Παραλαβής & 
Ελέγχου της Ποιότητας των Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών & Παραλαβής Φυσικού 
Εδάφους, Κυβισμού Αυτοκινήτων & Καθορισμού της Μέσης Απόστασης Μεταφοράς, για 
το έργο:  ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΕΤΟ’»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 229 ) 
   
 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Η οικονομική επιτροπή είναι 
όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα 
έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […]ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, 
καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 
δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και 
την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς 
ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες» 
 

 Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, εισηγείται των ορισμό μελών για την 
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών, Παραλαβής και Ελέγχου της 
Ποιότητας των Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών και Παραλαβής Φυσικού Εδάφους, 
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Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού της Μέσης Απόστασης Μεταφοράς  του έργου: : 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΕΤΟ» και καλείται η Ο.Ε. να 
αποφασίσει για την συγκρότηση της Επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 151, 
136 & 159 του Ν. 4412/2016. 
 

[…Για την παραλαβή των αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων ορίζει επίσης 
τριμελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων. Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατός ο ορισμός 
τριμελούς επιτροπής τεχνικών υπαλλήλων, αυτή η επιτροπή μπορεί να συγκροτηθεί από (2) δύο 
υποχρεωτικά μέλη τεχνικούς υπαλλήλους και τον επιβλέποντα. (άρθρο 136 παρ. 2 Ν. 4412/2016) 
 

Ειδικώς ο χαρακτηρισμός των εδαφών που κατασκευάζεται το έργο, γίνεται από δύο ή 
περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο ορισμός της 
επιτροπής αυτής ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει και άλλον 
υπάλληλο να συμμετέχει στο έργο της επιτροπής. Η προϊσταμένη αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση να 
ορίσει άλλη επιτροπή για επανέλεγχο και χαρακτηρισμό εδαφών. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το 
τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναμίας να ληφθεί απόφαση, λόγω διαφωνίας των 
υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω χαρακτηρισμός εδαφών γίνεται κατά τον 
προσφορότερο τρόπο με απόφαση της προϊσταμένης αρχής. (άρθρο 151 παρ. 4 Ν. 4412/2016) 
Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί 
Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 
επιβλέπων. (άρθρο 151 παρ. 1 Ν. 4412/2016) 
 

Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του 
έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, 
τουλάχιστον ένας εκ των οποίων ανήκει στην ομάδα επίβλεψης, που ορίζονται από τη διευθύνουσα 
υπηρεσία. Ο ορισμός της επιτροπής ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει 
και άλλον υπάλληλο να συμμετέχει στο έργο της επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό 
προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναμίας να ληφθεί απόφαση λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που 
ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω έλεγχος και παραλαβή υλικών γίνεται κατά τον προσφορότερο 
τρόπο με απόφαση της προϊσταμένης αρχής. (άρθρο 159 παρ. 1 Ν. 4412/2016)…] 
 

 Και κάλεσε την Ο.Ε. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους Τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ 1ε του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 
του Ν.4735/2020, τις διατάξεις  των άρθρων άρθρου 151, 136 & 159 του Ν.4412/2016, την 
εισήγηση της υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α   
 

 Συγκροτεί   Επιτροπή Παραλαβής Αφανών Εργασιών, Παραλαβής και Ελέγχου 
της Ποιότητας των Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών και Παραλαβής Φυσικού Εδάφους, 
Κυβισμού Αυτοκινήτων  και Καθορισμού της Μέσης Απόστασης Μεταφοράς του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΕΤΟ», αποτελούμενη από τους: 
 

1. ΔΟΞΑΝΗ  Ιωάννη , Πολιτικό  Μηχανικό  Π.Ε. , υπάλληλο του  Δήμου ΤΕΜΠΩΝ 
2. ΧΑΔΟΥΛΟΥ Γεωργία  , Μηχανολόγο  Μηχανικό Π.Ε., υπάλληλο του  Δήμου ΤΕΜΠΩΝ 
3. ΓΚΟΥΜΑ Σταύρο,  Αρχιτέκτων Μηχανικό Π.Ε., υπάλληλο  του  Δήμου ΤΕΜΠΩΝ 

για: 
1. Την παραλαβή Αφανών Εργασιών 
2. Την Παραλαβή και Έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται ή 

ενσωματώνονται στο έργο. 
3. Τον χαρακτηρισμό εδάφους κατά τις εκσκαφές και την παραλαβή φυσικού εδάφους 
4. Τον κυβισμό των αυτοκινήτων και τον καθορισμό της μέσης απόστασης μεταφοράς 

υλικών. 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-136-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%88%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-151-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-151-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-151-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
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 Η παραπάνω Επιτροπή θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ελέγχου και 
παραλαβής, θα συντάσσει τα πρωτόκολλα παραλαβής όπου απαιτούνται, σε συνεργασία με 
τους επιβλέποντες και τον ανάδοχο του έργου. 
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   229/2021 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως 
παρακάτω: 

 

Ο Πρόεδρος                   Τα Μέλη 
               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Ο.Ε. 

 
 

Σίμος Βασίλειος 
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