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ΘΕΜΑ: «Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: 

«Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων » 
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ A 
 

Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου 
για το έτος 2018 είναι γραμμένο το έργο «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων» που 
εκτελέστηκε με εργολαβία αρ. μελέτης  63/2014     και τελική δαπάνη  356.611,49 €. 

Σχετικά με το ανωτέρω έργο η Διευθύνουσα Υπηρεσία με το από 29-12-2017 
έγγραφό της βεβαίωσε την περαίωσή του έργου και στις 22-02-2018 θεώρησε την τελική 
επιμέτρηση του έργου . 

Σύμφωνα με τη παρ 3 του άρθρου 170 του Ν4412/16, 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. 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.  

 
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 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 



  

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: 
«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.»  
Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 
21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό 
μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή 
την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή 
έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’). 

Η Τεχνική υπηρεσία διενήργησε την από 15-05-2018 κλήρωση για την ανάδειξη 
των μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή προσωρινής Παραλαβής του έργου 
«Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων». Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν 
εμφαίνονται στο από 15-05-2018  Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Το πρακτικό κοινοποιήθηκε στα μέλη της επιτροπής στις 16-05-2018  και δεν 
έχουν υποβληθεί ενστάσεις 

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο 
 

 Να συγκροτήσει την  επιτροπή  προσωρινής παραλαβής του έργου  «Αγροτική 
οδοποιία Ριζωμάτων» και να ορίσει τα μέλη αυτής, , σύμφωνα με τα πρακτικά 
κλήρωσης 

 Να ορίσει τον πρόεδρο της Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου του 
θέματος τον κ. Κορομπίλη Παναγιώτη. 
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