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Απιθ. Ππυη.: 1495

Σασ. Γ/νζη

ΠΡΟ: Γήμο Γπεβενϊν (Για ανάπηηζη
ζηον πίνακα ανακοινϊζευν ηηρ Γ/νζηρ
Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν)

ΘΔΜΑ: Αλαθνίλωζε θιεξώζεωλ γηα Δπηηξνπέο Παξαιαβήο Έξγωλ
Έσονηαρ ςπψτη:
1. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 26 ηος Ν. 4024/2011.
2.Σην ςπ' απιθ. Δγκωκλιος ηος ΤΠ.Γ.Μ.ΖΛ.Γ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/ΟΗΚ.21526/4-11-2011
(ΑΓΑ:45ΒΜΥ-Ω1Β): «ςγκπψηηζη ζςλλογικϊν οπγάνυν ηηρ διοίκηζηρ και οπιζμψρ ηυν μελϊν
ηοςρ με κλήπυζη»
3. Σην ςπ' απιθ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/11 (ΦΔΚ 2540 Β/7-11-2011) : Γιενέπγεια ηηρ
διαδικαζίαρ κληπϊζευρ για ηον οπιζμψ μελϊν ηυν ζςλλογικϊν οπγάνυν ηηρ διοίκηζηρ για ηη
διεξαγυγή δημψζιυν διαγυνιζμϊν ή ηην ανάθεζη ή ηην αξιολψγηζη, παπακολοωθηζη, παπαλαβή
ππομηθειϊν, ςπηπεζιϊν ή έπγυν).
4. Σην ςπ' απιθ. Δγκωκλιο ηος ΤΠ.Γ.Μ.ΖΛ.Γ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-11 (ΑΓΑ: 457ΚΥΣΥΩ): Γιενέπγεια ηηρ διαδικαζίαρ κληπϊζευρ για ηον οπιζμψ μελϊν ηυν ζςλλογικϊν οπγάνυν
ηηρ διοίκηζηρ για ηη διεξαγυγή δημψζιυν διαγυνιζμϊν ή ηην ανάθεζη ή ηην αξιολψγηζη,
παπακολοωθηζη, παπαλαβή ππομηθειϊν, ςπηπεζιϊν ή έπγυν)
5. Σην ςπ' απιθ. Δγκωκλιο ηος ΤΠ.Γ.Μ.ΖΛ.Γ.. ΓΗΚΠΟ/1.18/ΟΗΚ.21700/19-9-12 (ΑΓΑ: Β4Θ0ΥΕΔ2): Δθαπμογή ηος άπθπος 26 ηος ν.4024/2011 «ςγκπψηηζη ζςλλογικϊν οπγάνυν ηηρ
διοίκηζηρ και οπιζμψρ ηυν μελϊν ηοςρ με κλήπυζη».
6. Άπθπα 118, 170 & 172 ηος Ν. 4412/2016. Άπθπο 377, Άπθπο 376 ηος Ν. 4412/2016. Τπ.
Τποδομϊν & Μεηαθοπϊν – Δγκ.- 6/Γ11/οικ 02/28.03.2018.
7. Σα με απιθμ. Ππυη. 6593 /17-06-2014 και 8066/24-7-2014 έγγπαθα ηος Γήμος Γεζκάηηρ .
8.Σο με απιθμ. ππυη.16992 /12-06-2014 έγγπαθο ηος Γήμος Γπεβενϊν.
9. Έκδοζη ν. 4380 / 2016 (ΦΔΚ 66 / Α / 15.04.2016) ζσεηικά με ηην αναζηολή έναπξηρ ιζσωορ ηος
Μέποςρ Β΄ ηος ν. 4281 / 2014 (ΦΔΚ 160 / Α).
10. Σον Ν 4403 / 2016 (α 125) Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν
19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έυρ 46 ηηρ Οδηγίαρ 2013/34/ΔΔ ζσεηικά με «ηιρ εηήζιερ οικονομικέρ
καηαζηάζειρ, ηιρ ενοποιημένερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ και ζςναθείρ εκθέζειρ επισειπήζευν
οπιζμένυν μοπθϊν, ηην ηποποποίηζη ηηρ Οδηγίαρ 2006/43/ΔΚ ηος Δςπυπαφκοω Κοινοβοςλίος
και...
11. Σον Ν. 4412 / 2016 Γημψζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Έπγυν Ππομηθειϊν και Τπηπεζιϊν
(πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014 / 24 / ΔΔ και 2014 / 25 / ΔΔ).
12. ύκθωλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ Ν 4412/2016: «Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο
πξνζωξηλήο παξαιαβήο ε πξνϊζηακέλε αξρή νξίδεη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, αθνύ
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πξνεγνπκέλωο ε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηεο αλαθνηλώζεη ηελ πεξάηωζε ηωλ εξγαζηώλ θαη
ηελ ππνβνιή ή ζύληαμε ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο. Η επηηξνπή είλαη ηξηκειήο, όηαλ όκωο
πξόθεηηαη γηα ζεκαληηθά έξγα κπνξεί λα νξηζηνύλ κέρξη θαη ηέζζεξα (4) επηπιένλ κέιε γηα λα
πεξηιεθζνύλ ζε απηήλ ηερληθνί δηαθόξωλ εηδηθνηήηωλ, αλάινγα κε ηε θύζε ηνπ έξγνπ. ηελ
επηηξνπή παξαιαβήο ηωλ έξγωλ ηνπιάρηζηνλ ν πξόεδξνο δελ νξίδεηαη από ππαιιήινπο ηεο
Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο…. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο είλαη ηερληθνί ππάιιεινη πνπ έρνπλ
αληίζηνηρε εκπεηξία θαη ηθαλόηεηα θαη επηιέγνληαη θαηόπηλ θιεξώζεωο ππνρξεωηηθά,...»
13. ύκθωλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν 4412/2016: «ηελ νξηζηηθή παξαιαβή
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζωξηλή παξαιαβή ηωλ παξαγξάθωλ 3, 5 θαη 6 ηνπ
άξζξνπ 170, όζνλ αθνξά ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο γηα ην αληηθείκελν ηεο νξηζηηθήο
παξαιαβήο.»
14. Σην ανάγκη ανάδειξηρ μελϊν ηακηικϊν και αναπληπυηϊν για ηη ζςγκπψηηζη απψ ηην
Οικονομική Δπιηποπή ηηρ επιηποπήρ παπαλαβήρ για ηα παπακάηυ έπγα:
1.Σα ηπία μέλη ηηρ Δπιηποπήρ ηος έπγος «Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο Σ.Κ. Γαζνρωξίνπ», με απιθ.
Μελ. 37/2018, πποχπολογιζμοω 73.880,01 €.
2.Σα ηπία μέλη ηηρ Δπιηποπήρ ηος έπγος «πληήξεζε θαη επηζθεπή δηθηύνπ ύδξεπζεο
(παζίκαηα αγωγνύ ύδξεπζεο) Γήκνπ Γεζθάηεο», με απιθ. Μελ. 32/2018, πποχπολογιζμοω
57.000,00 €.
Γνυζηοποιοωμε ψηι η Γιεωθςνζη Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν ηος Γήμος Γπεβενϊν ηην Πέμπηη,
07/03/2022 θαη ώξα 08:15 π.κ., ζηο γπαθείο ηος Πποφζηαμένος Γιεωθςνζηρ Σεσνικϊν
Τπηπεζιϊν, κηίπιο Γιοικηηήπιο Σέπμα Κ. Σαλιαδοωπη Γπαθείο 4102, θα διεξάγει κλήπυζη για
ηην ανάδειξη ηυν ςπαλλήλυν υρ ηακηικϊν και αναπληπυμαηικϊν μελϊν, πος θα ζςγκποηήζοςν
ηην επιηποπή παπαλαβήρ ηος παπαπάνυ έπγος .
Ζ κλήπυζη θα γίνει παποςζία ηπιϊν ζηελεσϊν ηηρ Τπηπεζίαρ
1. Κυζηαπέλα Κυνζηανηία
2. Καπαγιάννηρ Νικψλαορ
3. Φυηψποςλορ Δςθωμιορ
Ζ παποωζα ανακοίνυζη θα ηοισοκολληθεί ζηον πίνακα Ανακοινϊζευν ηηρ Τπηπεζίαρ μαρ και θα
αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηος Γήμος Γεζκάηηρ
Ζ αναπληπϊηπια Γιεςθωνηπια
Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν
Δζυηεπική διανομή:
1. Μέλη επιηποπήρ κλήπυζηρ
2. Γπαμαηεία Γ/νζη Σ.Τ.
Κυζηαπέλα Κυνζηανηία
Πολιηικψρ Μησανικψρ
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