
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(ως προς τον τίτλο του έργου στο 

θέμα) 

 

Ταχ. Δ/νση:  Σταλλού 6 

Ταχ. Κωδ.:  331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ 

Πληροφορίες: Δ.Καραντζής  

Τηλέφωνο:  22650-28347 

Email: d.texnikon@delphi.gov.gr 

 

 ΠΡΟΣ:  Οικονομική Επιτροπή 

Δ.Δελφών 

ΚΟΙΝ.:    

 

 

   

ΘΕΜΑ: «Ορισµός Επιτροπής Προσωρινής/Οριστικής παραλαβής του έργου:  

1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Τ. 

Κ. ΚΙΡΡΑΣ»». 

ΣΧΕΤ.: α) Το άρ. 170 §3 του Ν4412/2016, 

β) Το Άρθρο 72 «Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες» του Καλλικράτη (ν.3852/2010), 

όπως πρόσφατα αντικαταστάθηκε ολόκληρο με την παρ.1 του αρ.40 του ν.4735/2020 

(ΦΕΚ 197/12-10-2020 τ.Α), 

γ) Το υπ’αρ.πρωτ. 662/09-03-2022 έγγραφο της ΔΕΥΑ Δ.Δελφών. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρ. 170 §3 του Ν4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «3. 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 την υποβολή ή σύνταξη της τελικής επιμέτρησης. Η επιτροπή είναι 

τριμελής, όταν όμως πρόκειται για σημαντικά έργα μπορεί να ορισθούν μέχρι και 

τέσσερα (4) επιπλέον μέλη για να περιληφθούν σε αυτή τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, 

ανάλογα με τη φύση του έργου. Στην επιτροπή παραλαβής των έργων τουλάχιστον ο 

πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Όταν ο φορέας 

που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το 

κατασκευάζει, η προϊσταμένη αρχή μπορεί να περιλάβει στην επιτροπή μέλη που 

υποδεικνύονται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Τα μέλη της επιτροπής 

είναι τεχνικοί υπάλληλοι που έχουν αντίστοιχη εμπειρία και ικανότητα και επιλέγονται 

κατόπιν κληρώσεως υποχρεωτικά, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό σύστημα της παρ.6 του 

άρθρου 118….», 

2. Το άρ.140 §5β του Ν4782/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 21 του 

Ν4903/2022, σύμφωνα με το οποίο: «β) Οι διατάξεις του άρθρου 86 για την παραλαβή 

των έργων σε ένα στάδιο (ενιαία ποσοτική και ποιοτική παραλαβή) εφαρμόζονται στις 

περιπτώσεις που κατά την έναρξη εφαρμογής του ως άνω άρθρου δεν έχει ακόμη 

εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης εργασιών. Στην περίπτωση αυτή για την έκδοση της 

βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 82 και 

στη συνέχεια η παραλαβή διενεργείται με την ισχύουσα διαδικασία του άρθρου 86. Εάν 

κατά την έναρξη εφαρμογής του άρθρου 86 έχει ήδη εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης 

εργασιών για τμήμα ή για το σύνολο του έργου με τις προϊσχύσασες διατάξεις του 

άρθρου 168 του ν. 4412/2016, τότε ακολουθείται η διαδικασία προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής κατά τα άρθρα 170 και 172 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως 

ίσχυαν μέχρι την 1η.9.2021». 

3. Την υπ’αρ.πρωτ. Δ11/οικ.82/28-03-2018 (ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο) Εγκύκλιο 6 

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ11), σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο της οποίας: «Η 

προβλεπόμενη κλήρωση υπαλλήλων μέσω του Μητρώου στις περιπτώσεις επιτροπών 

παραλαβής (άρθρο 170 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) δεν είναι προς το παρόν εφικτή και οι 

συγκροτήσεις των επιτροπών παραλαβής θα εξακολουθούν να γίνονται εκτός 

Μητρώου.» 

Άµφισσα 29/03/2022
Αριθµός πρωτοκόλλου 6036/2022
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4. Το άρ. 26 του Ν4024/11, «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης», 

σύμφωνα με το οποίο: «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.», 

5. Το από 18/03/2022 Πρακτικό κλήρωσης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Τ. Κ ΚΙΡΡΑΣ»,Προϋπολογισμού 

113.000 € σύμφωνα με το οποίο κληρώθηκαν τα εξής μέλη: 

 

1) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Τ. Κ ΚΙΡΡΑΣ 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

1)       Καραγεώργος Κων/νος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ - Πρόεδρος                                                               

2) Δημητρίου Αθανάσιος Τοπογράφος   Μηχανικός  ΠΕ-Μέλος 

3)         Ράλλιου Ασπασία Μεταλλειολόγος Μηχανικός ΠΕ - μέλος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

1)   Λύτρας Νικόλαος , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ- Πρόεδρος  

2)   Καραντζής Διονύσιος, Ηλ/κος  Μηχανικός ΤΕ-Μέλος 

3)   Καραπανάγου Θεόδωρος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ- μέλος 

 

 

Σας ανακοινώνουμε 

 

1. για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Τ. Κ ΚΙΡΡΑΣ»  την περαίωσή του (23/12/2020) και 

τη σύνταξη τελικής επιμέτρησης (17/05/2021), καΙ 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

 

τον ορισμό της Επιτροπής Προσωρινής/Οριστικής παραλαβής για καθένα από τα 

παρακάτω έργα, αποτελούμενης από τους κάτωθι υπαλλήλους: 

1. για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Τ. Κ ΚΙΡΡΑΣ»:    

ΤΑΚΤΙΚΑ 

1) Καραγεώργος Κων/νος Πολιτικός   Μηχανικός ΠΕ- Πρόεδρος 

2) Δημητρίου Αθανάσιος Τοπογράφος   Μηχανικός  ΠΕ-Μέλος 

3           Ράλλιου Ασπασία Μεταλλειολόγος Μηχανικός ΠΕ - μέλος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

1)   Λύτρας Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ- Πρόεδρος  

2)   Καραντζής Διονύσιος, Ηλ/κος  Μηχανικός ΤΕ-Μέλος 

3)   Καραπανάγου Θεόδωρος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - μέλος 
   Ε.Δ.:  

  

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. 

 

 

 

Ο ΚΑΘ’ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ06 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ 
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