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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2017
Δήμος Ερέτριας
Τακτική Συνεδρίαση, πρακτικό με αριθμό 2 από
20 Φεβρουαρίου 2017

Στην Ερέτρια σήμερα, την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερέτριας συνήλθε σε τακτική
δημόσια Συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος
Ερέτριας, ύστερα από την 1539/15-02-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 βρέθηκαν παρόντα
τα 18 μέλη, ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Φουσέκα Μαρία – Πρόεδρος
Τσώκος Ιωάννης(αποχώρησε στο 3ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 10ο )
Μεταξάς Νικόλαος
Λάμπρου Ιωάννης
Μητακίδης Νικόλαος
Σταματούκος Σπυρίδων
Καραβάς Αργύριος
Γούναρης Βασίλειος(αποχώρησε στο 3ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 10ο )
Βίλας Προκόπιος
Παπανικολάου Ιωάννης(αποχώρησε στο 3ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 10ο )
Γιακουβάκης Μιλτιάδης(αποχώρησε στο 3ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 10ο )
Μίγγος Δημήτριος
Παρασκευάς Γεώργιος
Βράκας Ιωάννης
Παπαγγελή Μαρία
Φατούσης Νικόλαος
Μητρολιός Ιωάννης(προσήλθε στην συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ)
Καραμπέτσου Ασημίνα(αποχώρησε στο 15ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 18ο )

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αβδούλα Ανθίππη
Φουρμούζης Γεώργιος
Βελέντζας Βασίλειος
Σμπιλίρης Γεώργιος
Σκαρλάς Δημήτριος
Σταματάκος Τριαντάφυλλος
Κρόκος Σπυρίδων
Διονυσόπουλος Χρήστος
Γουρνής Νικόλαος

Παρούσης της Δημάρχου κας Αλημπατέ Αμφιτρίτης και της υπαλλήλου του Δήμου ΓεωργιάδηΚαλογιάννη Αικατερίνης για την τήρηση των πρακτικών.
Παρευρέθηκαν επίσης: Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Άνω Βάθειας Αργύρης Νικόλαος, ο Πρόεδρος Τ.Κ.
Σέττας Κοκκάλας Γεώργιος και ο Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων Κρόκος Νικόλαος.
Απόντες: Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Ερέτριας Σαράπης Γεώργιος,
Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αμαρύνθου
Καραδήμος Δημήτριος, ο Πρόεδρος Δ.Κ. Γυμνού Χαϊνάς Γεώργιος, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Καλλιθέας
Μοίρος Παναγιώτης.

Θέμα 5ο : (συζητήθηκε 12ο κατά σειρά στην ημερήσια διάταξη) Αριθμός απόφασης
21/2017: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών
του άρθρου 221 του ν.4412/2016 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος των Οικονομικών
Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Μίγγος.
Κατά την συζήτηση του θέματος, είχαν αποχωρήσει οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Οι κ. Τσώκος, Γιακουβάκης, Γούναρης και Παπανικολάου.

ΑΔΑ: ΩΚΛΦΩΡ9-ΥΤ6

Η Πρόεδρος εισηγούμενη θέμα, έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση του
προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Βούλγαρη Αντωνίου, η οποία
αναφέρει τα εξής:
ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν.4412/2016
Στις 8-8-2016 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 147Α ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων
προμηθειών και υπηρεσιών» που αφορά στις διαδικασίες συμβάσεων των δημόσιων φορέων για
έργα, προμήθειες και παροχή υπηρεσιών. Ο Ν.4412/2016 ισχύει από τη δημοσίευση του, και με
το άρθρο του 377, καταργούνται τόσο οι διατάξεις του ΠΔ 28/80 (που αφορούσαν τις συμβάσεις
υπηρεσιών στους ΟΤΑ) στο σύνολο τους, όσο και οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (που αφορούσαν τις
συμβάσεις προμηθειών στους ΟΤΑ) στο σύνολο τους πλην των διατάξεων περί δημοσιεύσεων,
καθώς το άρθρο 376 του Ν.4412/2016 αναφέρει:
«Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και σε
όλους τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 3
έως 221), καθώς και σε όλες τις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 222 έως 338), και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των
οποίων, σύμφωνα με τα άρθρα 61, 120 και 290 αντίστοιχα, λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου.
Αποτέλεσμα είναι, οι λειτουργούσες επιτροπές του Δήμου Ερέτριας που προβλέπονταν από τον
ΕΚΠΟΤΑ και το ΠΔ 28/80, να έχουν αρμοδιότητα μόνο για τις προμήθειες και υπηρεσίες
αντίστοιχα, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, έχει λάβει χώρα πριν την 8/8/2016.
Πρέπει να οριστούν νέα όργανα για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016. Σημειώνουμε ότι η κλήρωση για την επιλογή των μελών είναι δυνητική καθώς
στην παρ. 11δ του άρθρου 221 αναφέρεται ότι «Για την επιλογή των μελών των συλλογικών
οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις
διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226).»
Περαιτέρω, στην παρ. 11β του άρθρου 221 του Ν.4412 προβλέπεται ότι:
«Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται
τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του
αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής
του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή
και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον
προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα,
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί
να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω
αρμοδιότητες.»
Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔ) Ν.2690/1999, αναφέρει:
΄Αρθρ.13.-1.Για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισμός, με
πράξη, όλων των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που προβλέπει ο νόμος. Ο
ορισμός του ίδιου προσώπου με περισσότερες από μία ιδιότητα δεν επιτρέπεται. Αν ορισμένα
μέλη εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τρίτους και τα μέλη αυτά δεν έχουν ακόμη εκλεγεί ή
υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα, η συγκρότηση είναι νόμιμη αν έχει εγκαίρως ζητηθεί
εγγράφως η εκλογή ή η υπόδειξή τους και τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει
απαρτία.
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2.Τα συλλογικά όργανα, αν στο νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά, συγκροτούνται από τρία (3)
τουλάχιστον μέλη.
3.Ο πρόεδρος και ο γραμματέας του συλλογικού οργάνου ορίζονται, μαζί με τους
αναπληρωματικούς τους, με την πράξη συγκρότησής του. Αν το συλλογικό όργανο
συγκροτείται αποκλειστικώς από αιρετά μέλη, ο πρόεδρος, ο γραμματέας και τα λοιπά μέλη στα
οποία ανατίθεται συγκεκριμένο αξίωμα, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, εκλέγονται, με
μυστική ψηφοφορία, από τα μέλη του συλλογικού οργάνου.
Σε συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, καλούμε να συγκροτηθεί Επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής προμηθειών του Δήμου Ερέτριας σε ετήσια βάση αποτελούμενη από τρία μέλη
και τους αναπληρωματικούς τους σύμφωνα με την παρ. 11β του άρθρου 221 του Ν.4412, και
να οριστούν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της επιτροπής ως εξής:
1. Συγκρότηση: Η επιτροπή θα συγκροτηθεί από 3 τακτικά (πρόεδρος, γραμματέας και απλό
μέλος) και 3 αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη, μόνιμους υπάλληλους ή υπάλληλους ΙΔΑΧ που
υπηρετούν στο Δήμο Ερέτριας. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, μπορεί να ζητήσει την
συμβουλευτική αρωγή των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών .

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΔΑΦΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΜΠΑΣΙΝΑΣ
ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

Πρόεδρος
Γραμματέας
Μέλος

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

2. Αρμοδιότητες: Εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της
σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους
του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης,
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα,
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.
3. Λειτουργία: Η Επιτροπή θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (ΚΔΔ) Ν.2690/1999, καθώς και του Ν.4412/2016.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 221 η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια
βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την συγκρότηση της ως
άνω επιτροπής.
………………………………………………………………………………………………..
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και μετά από
ανταλλαγή απόψεων των μελών του,

Αποφασίζει

Ομόφωνα

Συγκροτεί την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του
άρθρου 221 του ν.4412/2016 ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΔΑΦΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Πρόεδρος
Γραμματέας
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ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΜΠΑΣΙΝΑΣ
ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

Μέλος

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 21/2017.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος.
Ακριβές Απόσπασμα
Ερέτρια, 22/2/2017
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φουσέκα Μαρία

