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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
**************

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 027/2016
Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης /2016 Τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 19η του μηνός φΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ του έτους 2016, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε Δεύτερη
(2η) Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης,
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2042/15.02.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβούλιου κυρίου Ντεμίρη Αθανασίου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κ. Δήμαρχο,
στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).
Παρόντος του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης πως
υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα Δέκα
εννέα (19) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ/ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

5.

ΝΤΕΜΙΡΗΣ
ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ

6.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

1.
2.
3.
4.

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ
ΤΣΑΟΥΣΗ
9.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
10. ΜΑΡΤΖΙΟΣ
11. ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ
12. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ
7.
8.

13.

ΒΟΣΚΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ

14.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

15.

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ
18. ΦΑΤΡΑΛΗΣ
19. ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ
16.
17.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρόεδρος ΔΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιδήμαρχος)
ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΙΟΡΔΑΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Επικεφαλής μείζονος Μειοψηφίας)
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ
ΑΛΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Επικεφαλής ελάσσονος Μειοψηφίας)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

ΚΥΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΥΤΙΟΣ
ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
ΓΡΑΜΜΕΝΗ
ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
ΣΙΤΑΓΡΟΙ

ΤΣΑΝΙΔΗΣ
ΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΜΑΤΤΑΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΣΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΑΝΘΟΧΩΡΙ
ΠΕΤΡΟΥΣΑ
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
ΠΥΡΓΟΙ

Ο κύριος Μεσονύχτης Κυριάκος Προσήλθε κατά την συζήτηση
ου
του 3 Θέματος επί της ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ
ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γραμματέας ΔΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΥΜΕΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.
2.
3.

4.
5.
6.

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ
ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΑΣΚΑΣ
ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΡΙΧΩΡΑ

Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος

ΑΔΑ: 604ΩΩΞΖ-8Λ6

Αριθ. Απόφασης : 027/2016
Θέμα: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων και έγκριση πρακτικών
κλήρωσης
Ο κύριος Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 2ο θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον
κύριο Αντιδήμαρχο ο οποίος ανέφερε τα εξής σχετικά με το θέμα,
Σας επισυνάπτουμε το υπ. αριθμ. 1719/09-02-2016 πρακτικό κλήρωσης για ορισμό μελών
επιτροπής παραλαβής έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟ ΑΠΕ» και παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες για τη συγκρότηση
επιτροπών παραλαβής έργων του Δ.Προσοτσάνης :
Ισχύον νομικό πλαίσιο: Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 171/87: «1.Οι κατά τις διατάξεις των
άρθρων 73 και 75 του ν. 3669/2008 (Α' 116), 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:
1.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.
4.Για την επιλογή του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Δημοτικού
Συμβούλου διεξάγεται κλήρωση μεταξύ του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Προσοτσάνης.
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:«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.»
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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 Τρίτη 09-02-2016 , κλήρωση για την ανάδειξη των μελών
(τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές Παραλαβής έργων για τα οποία
έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες βεβαιώσεις περαίωσης και έχουν εγκριθεί οι τελικές επιμετρήσεις
αυτών. Το σύνολο των έργων για τα οποία διενεργήθηκε η κλήρωση αφορά έργα προϋπολογισμού κάτω
από 1.000.000 € Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. πρωτ.
1719/09-02-2016 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο τίθεται υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας.
Λαμβάνοντας τα ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για τη συγκρότηση
επιτροπής παραλαβής του έργου που περιλαμβάνονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 1719/09-02-2016 Πρακτικό
Κληρώσεως, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟ ΑΠΕ».
Ακολούθως έγινε γνωστό το 1719/ 09.02.2016 πρακτικό κλήρωσης το οποίο έχει ως εξής :
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ
Στη Προσοτσάνη σήμερα 09-02-2016 ημέρα Τρίτη, οι παρακάτω υπογράφοντες: 1.Δεληγιαννίδου
Δέσποινα, 2.Μαρτιάδης Γεώργιος, 3.Συμεωνίδου Παναγιώτα, δημοτικοί τεχνικοί υπάλληλοι, που
αποτελούμε την επιτροπή κλήρωσης για τον ορισμό μελών επιτροπών παραλαβής του έργου
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟ ΑΠΕ»
στο Δήμο Προσοτσάνης και έχοντας υπόψη:
α)το άρθρο 26 του ν4024/2011 (ΦΕΚ226/Α/27.10.2011) β) τις υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-112011 (ΦΕΚ Β’2540) και υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γ) το άρθρο 61 του ν4257/2014 (ΦΕΚ
93/14.04.2014 τεύχος Α’)δ) Το υπ. αριθμ. 9141/30-5-2014 έγγραφο του Δήμου Δοξάτου ε) Το υπ. αριθμ.
7263/2-6-2014 έγγραφο του Δήμου Κ.Νευροκοπίου στ) Το υπ. αριθμ. 5123/10-7-2014 έγγραφο του
Δ.Παρανεστίου ζ) Την υπ. αριθμ. 1576/05-02-2016 ανακοίνωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.
Προσοτσάνης.
Η Διευθύντρια της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών Δέσποινα Δεληγιαννίδου προχώρησε στην κλήρωση
του Προέδρου της Επιτροπής από τους αναφερόμενους στο υπ, αριθμ. 1576/05-02-2016 έγγραφο του
Δ.Προσοτσάνης, με χρήση επιλογής κλήρου. Κληρώθηκαν ως τακτικά μέλη ο κ. Δημήτριος Χαριζάνης ΤΕ
Τοπογράφος Μηχανικός και ο κ. Ευστράτιος Ζαχαρόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ. Και ως
αναπληρωματικά μέλη η κα. Ευθυμία Χαρισμίδου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ και ο κ. Φίλανδρος
Τσεγγελίδης, Τεχνολόγος Πολιτικός μηχανικός ΤΕ.
Αφού ολοκληρώθηκε η κλήρωση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο υπογράφηκε από τα
μέλη της επιτροπής κληρώσεως.
Εν συνεχεία έγινε γνωστό 2024/15.02.2016 πρακτικό κλήρωσης το οποίο έχει ως εξής :
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Για την ανάδειξη μελών (αιρετών) σχετικά με την Επιτροπή Παραλαβής Έργων των άρθρων 73
και 75 του Ν. 3669/2008, για το έτος 2016
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Το αριθ. 16138/06-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου
5. Την υπ’ αριθμ. 1938/12-02-2016 ανακοίνωση του Δήμου Προσοτσάνης (ανάρτηση στον Πίνακα
ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου)
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6. Τις διατάξεις του άρθ. 15 και αρθ. 16 του ΠΔ 171/87 (ΦΕΚ84/Α’/02-06-1987) όπως
αναδιατυπώθηκε από το άρθρο 61 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α’/14-04-2014)
7. Τις διατάξεις των άρθ. 73 και 75 του Ν. 3669/2008 (Α/116) , 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.
8. Το γεγονός ότι οι επιτροπές αποτελούνται από έναν δημοτικό σύμβουλο (ένα (1) τακτικό και ένα
(1) αναπληρωματικό μέλος) 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.
9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών (αιρετών) για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής των έργων
για το έτος 2016.
Σήμερα την Δευτέρα 15-02-2016 και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο Προσοτσάνης , διενεργήθηκε
κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, για την επιλογή αιρετών
δημοτικών συμβούλων (απαιτείται ένας για τακτικό μέλος και ένας για αναπληρωματικό μέλος), που θα
συμμετέχουν στην Επιτροπή που θα συγκροτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για την «παραλαβή έργων
των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008, για το έτος 2016»
Η κλήρωση έγινε ύστερα από την με αριθμ. πρωτ 1938/12-02-2016 ανακοίνωση του Δήμου, η
οποία τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου, όπως ο νόμος ορίζει καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Η προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Στεφανίδου Χαρίκλεια,
παρουσία του Τσαουσίδη Ιωάννη Αντιδήμαρχο του Δήμου, Καπαντζάκη Αναστασίου Αντιδήμαρχο του
Δήμου, της Θεολόγου Ελένης, Προϊστάμενη Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, κλάδου ΠΕ1 και του
Παπαδόπουλου Πέτρου, υπάλληλο του Δήμου, κλάδου ΤΕ1 Διοικητικών , προχώρησε στην κλήρωση των
μελών της Επιτροπής από τους αναφερόμενους στη σχετική λίστα δημοτικών συμβούλων.
Επισημαίνεται πως 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 αρθρ. 73 του ν
.3669/2008.
Πρώτα διενεργήθηκε η κλήρωση για το τακτικό μέλος της επιτροπής και μετά για το
αναπληρωματικό της.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Παπαμιχαήλ Γεώργιος - Δημ. Σύμβουλος

Μεσονύχτης Κυριάκος - Δημ. Σύμβουλος

Ο κύριος Πρόεδρος μετά τα παραπάνω κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά ,το Δημοτικό
Συμβούλιο αφού είδε την εισήγηση της Υπηρεσίας και τα ,1719/ 09.02.2016 & 2024/15.02.2016
πρακτικά κλήρωσης και έλαβε υπόψη ,
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Το αριθ. 16138/06-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου
5. Την υπ’ αριθμ. 1938/12-02-2016 ανακοίνωση του Δήμου Προσοτσάνης (ανάρτηση στον Πίνακα
ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου)
6. Τις διατάξεις του άρθ. 15 και αρθ. 16 του ΠΔ 171/87 (ΦΕΚ84/Α’/02-06-1987) όπως
αναδιατυπώθηκε από το άρθρο 61 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α’/14-04-2014)
7. Τις διατάξεις των άρθ. 73 και 75 του Ν. 3669/2008 (Α/116) , 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.
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8. Το γεγονός ότι οι επιτροπές αποτελούνται από έναν δημοτικό σύμβουλο (ένα (1) τακτικό και ένα
(1) αναπληρωματικό μέλος) 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.
9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών (αιρετών) για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής των έργων
για το έτος 2016.
10. Το υπ. αριθμ. 9141/30-5-2014 έγγραφο του Δήμου Δοξάτου
11. Το υπ. αριθμ. 7263/2-6-2014 έγγραφο του Δήμου Κ.Νευροκοπίου
12. Το υπ. αριθμ. 5123/10-7-2014 έγγραφο του Δ.Παρανεστίου
13. Την υπ. αριθμ. 1576/05-02-2016 ανακοίνωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.
Προσοτσάνης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
1. Συγκροτεί και συστήνει την Επιτροπή Παραλαβής Έργων των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008,
για το έτος 2016 μέλη της οποίας , Ως προς το σκέλος των αιρετών για όλο το 2016 και για όλα τα έργα
Προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 € ορίζονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που κληρώθηκαν με το
2024/15.02.2014 πρακτικό κλήρωσης . Ως προς το σκέλος των υπαλλήλων αυτοί θα ορίζονται για κάθε
έργο με κλήρωση που θα πραγματοποιείται κάθε φορά με βάση την κείμενη νομοθεσία.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
2. Ως προς το Σκέλος των Αιρετών Δημοτικών συμβούλων – μελών της επιτροπής για όλο το 2016 και
για έργα Προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 € σύμφωνα με το 2024/15.02.2014 πρακτικό κλήρωσης
ορίζει ως μέλη της τους :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Παπαμιχαήλ Γεώργιος - Δημ. Σύμβουλος

Μεσονύχτης Κυριάκος - Δημ. Σύμβουλος

3. Ως προς το σκέλος των υπαλλήλων οι οποίοι ορίζονται ως μέλη της επιτροπής παραλαβής μόνο για
το έργο :
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Δ.ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟ
ΑΠΕ» σύμφωνα με το 1719/ 09.02.2016 πρακτικό κλήρωσης ορίζει τους ,
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Χαριζάνης ΤΕ Τοπογράφος
Μηχανικός

η κα. Ευθυμία Χαρισμίδου, Πολιτικός
Μηχανικός ΠΕ

Ευστράτιος Ζαχαρόπουλος Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός ΠΕ.

ο κ. Φίλανδρος Τσεγγελίδης, Τεχνολόγος
Πολιτικός μηχανικός ΤΕ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 027/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ο Ειδικός γραμματέας
Τα Μέλη :
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης

