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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 18-3-2020.
Πράξη 48η
Ιθάκη, σήμερα 18 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε
τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου κ. Διονυσίου Γερ. Στανίτσα, έπειτα
από την αρ. 1441/13-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΦΙΑΜΠΟΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, που
επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον από τα 17 μέλη του ήταν παρόντα και τα 17 :
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΥΔΕΙΣ

1. ΙΘΑΚΗΣ – ΓΡΙΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Συγκρότηση της
Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ) και αναφέρεται στο κατωτέρω με αρ. πρωτ. 2747/13-2-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αργοστολίου προς τον Δήμο Ιθάκης με κοινοποίηση στον Ανάδοχο του εν
λόγω έργου, με το οποίο μας διαβιβάζει το αρ. πρωτ. 2747/13-2-2020 Πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης των
μελών της εν λόγω επιτροπής, η οποία διενεργήθηκε στις 13-2-2020 στο Αργοστόλι στα γραφεία της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών :
« Σας ενημερώνουμε ότι:
Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων μετά την ισχύ του Ν. 4412/2016 εφαρμόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 170 και 172 αντίστοιχα του ίδιου νόμου.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016 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 αυτήν τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα με τη
φύση του έργου.
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Στην επιτροπή παραλαβής των έργων τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της
διευθύνουσας υπηρεσίας.
Τα μέλη της επιτροπής είναι τεχνικοί υπάλληλοι που έχουν αντίστοιχη εμπειρία και ικανότητα και
επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως υποχρεωτικά, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό σύστημα της παραγράφου 6
του άρθρου 118.
“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
επιτροπών παραλαβής έργων θα εξακολουθούν να γίνονται εκτός Μητρώου [υπ’ αριθ. Πρωτ.: Δ11/οικ.82 /
28-03-2018 Εγκύκλιος 6 της Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών (ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο), (τελευταία παράγραφος)].
Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθύνη του
προέδρου της. 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.
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις:
1. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α'45/09-03-1999) "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας".
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ Α 147 /08-08-2016) και ειδικότερα τις
διατάξεις του άρθρου 168 “Βεβαίωση περάτωσης εργασιών”, του άρθρου 170 “Προσωρινή παραλαβή
του έργου” (παρ. 3, 5 και 6) και του άρθρου 172 “Οριστική παραλαβή” (παρ. 1).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 221 “Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων” του
Ν. 4412/2016 και ειδικότερα της περίπτωσης α) της παρ. 8.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 376 “Μεταβατικές διατάξεις” (παρ. 10).
5. Το γεγονός ότι “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”, σύμφωνα με
τις συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών &
Μεταφορών (https://mimed.ggde.gr ).
6. Η υπ’ αριθ. Πρωτ.: Δ11/οικ.82 / 28-03-2018 Εγκύκλιος 6 της Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων
Συμβάσεων (Δ11) του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο), (τελευταία
παράγραφος).
7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 170 του Ν. 4416, σύμφωνα με την οποία: “στην επιτροπή
παραλαβής των έργων τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας
υπηρεσίας”.
8. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
9. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «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».
10. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών
οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
11. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου 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».
12. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2) εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του
ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με
κλήρωση».
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13. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την επανασύσταση της συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και
οριστικής παραλαβής λόγω διάσπασης του πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς.
14. Τον Ν.4600/2019 Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/9-3-2019 (διάσπασης των Δήμων).
15. Το με αρ. πρωτ.: 6402/03-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου
Αργοστολίου.
16. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «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».
17. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών
οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
18. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου 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».
19. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2) εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του
ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με
κλήρωση».
20. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την επανασύσταση της συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και
οριστικής παραλαβής λόγω διάσπασης του πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς.
21. Τον Ν.4600/2019 Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/9-3-2019 (διάσπασης των Δήμων).
22. Το με αρ. πρωτ.: 6402/03-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου
Αργοστολίου.
23. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2748 (13-02-2020) κλήρωση που διενήργησε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και
ανέδειξε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της εν λόγω επιτροπής.
και αφού λάβετε υπόψη:
1. Τον φάκελο δημόσιας σύμβασης έργου από όπου προκύπτει ότι, έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης και
δύναται να διενεργηθεί η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου,
2. Την με αριθ. πρωτ.: 2748(13-02-2020) κλήρωση που διενήργησε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και
ανέδειξε τα τακτικά και αναπληρωματικά τεχνικά μέλη του Δήμου Αργοστολίου της Επιτροπής
Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής,
παρακαλούμε όπως:
Συγκροτήσετε την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου του θέματος.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Συνημμένα:
1.

Το με αριθ. πρωτ.: 2748 (13-02-2020) πρακτικό
διενέργειας δημόσιας κλήρωσης

Εσ. Διανομή:
1. Προϊστάμενο Τμήματος Έργων & Υποδομών κ. Λεωνίδα
Παγουλάτο

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευρύκλεια Χαϊτίδου Παπαδήμα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Μελών της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ »
Στο Αργοστόλι και στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σήμερα στις 13/02/2020 ημέρα
Πέμπτη και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011), της
αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540Β/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012
Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η Ευρύκλεια
Χαϊτίδου Παπαδήμα Αναπληρώτρια της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών παρουσία των:
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1. Ειρήνη Κομποθέκρα, υπάλληλος Δήμου Αργοστολίου
2. Παγουλάτος Λεωνίδας –Υπάλληλος ΔΤΥ
διενήργησε δημόσια κλήρωση.
Αφού έλαβε υπόψη:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α'45/09-03-1999) "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας".
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ Α 147 /08-08-2016) και ειδικότερα
τις διατάξεις του άρθρου 168 “Βεβαίωση περάτωσης εργασιών”, του άρθρου 170 “Προσωρινή
παραλαβή του έργου” (παρ. 3, 5 και 6) και του άρθρου 172 “Οριστική παραλαβή” (παρ. 1).
Τις διατάξεις του άρθρου 221 “Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων”
του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα της περίπτωσης α) της παρ. 8.
Τις διατάξεις του άρθρου 376 “Μεταβατικές διατάξεις” (παρ. 10).
Το γεγονός ότι “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”, σύμφωνα
με τις συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών (https://mimed.ggde.gr ).
Η υπ’ αριθ. Πρωτ.: Δ11/οικ.82 / 28-03-2018 Εγκύκλιος 6 της Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων
Συμβάσεων (Δ11) του
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο),
(τελευταία παράγραφος).
Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 170 του Ν. 4416, σύμφωνα με την οποία: “στην επιτροπή
παραλαβής των έργων τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας
υπηρεσίας”.
Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «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».
Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών
οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου 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».
Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2) εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του
ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με
κλήρωση».
Το με αρ. πρωτ.: 6402/03-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου
Αργοστολίου.
Την με αριθμ πρωτ. 2418 (10-02-2020) ανακοίνωση περί της διενέργειας κλήρωσης.

Διενήργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των τεχνικών μελών του Δήμου Αργοστολίου που πληρούν τις
νόμιμες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν την κάτωθι
παραλαβή.
Από τη διενέργεια δημόσιας κλήρωσης, Μελών της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
του έργου:
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ»
προέκυψαν:
Τεχνικά μέλη του Δήμου Αργοστολίου που θα συμμετέχουν στην συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής
και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου:
Τακτικά μέλη:

ΑΔΑ: Ψ5ΓΟΩΕΟ-ΧΗΔ

1.Τσιούτσιος Γεράσιμος- Χημικός Μηχανικός ΠΕ
2. Μπενετάτου Ελένη – Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
3.Δανελάτος Σπυρίδων – Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται ο κ. Δανελάτος Σπυρίδων Δ.Τ.Υ., καθώς δεν είναι υπάλληλος της
Δ/νουσας Υπηρεσίας (άρθρο 170 Ν. 4412/2016) με αναπληρωτή του τον κ.Ρουχωτά Δ Πολιτικό Μηχανικό
ΠΕ –Υπάλληλος ΔΤΥ.
Αναπληρωματικά Μέλη:
1.Ρουχωτάς Δημήτριος –Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ –Υπάλληλος ΔΤΥ
2.Κλαουδάτος Γεράσιμος - Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ –Υπάλληλος ΔΤΥ
3.Φιλιππάτος Γεράσιμος –Τοπογράφος Μηχανικός –Υπάλληλος ΔΤΥ
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως:
Οι Υπάλληλοι
Ειρήνη Κομποθέκρα

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Λεωνίδας Παγουλάτος

Ευρύκλεια Χαϊτίδου Παπαδήμα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του το παραπάνω έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Κεφαλονιάς και την διεξαχθείσα δημόσια κλήρωση :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΔΡΟΜΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ως κατωτέρω :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
1.Τσιούτσιος Γεράσιμος - Χημικός Μηχανικός ΠΕ
2. Μπενετάτου Ελένη – Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
3. Δανελάτος Σπυρίδων – Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Δανελάτος Σπυρίδων Δ.Τ.Υ. καθώς δεν είναι υπάλληλος
της Δ/νουσας Υπηρεσίας (άρθρο 170 Ν. 4412/2016) με αναπληρωτή του τον κ.Ρουχωτά Δημήτριο,
Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ –Υπάλληλος ΔΤΥ.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
1. Ρουχωτάς Δημήτριος –Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ –Υπάλληλος ΔΤΥ
2. Κλαουδάτος Γεράσιμος - Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ –Υπάλληλος ΔΤΥ
3. Φιλιππάτος Γεράσιμος –Τοπογράφος Μηχανικός –Υπάλληλος ΔΤΥ
Μειοψηφούν οι κ. Ε. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ, ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ και
ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ)
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

