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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 12-3-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 8 / 2021
Περίληψη:

Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2021

Στη Σκύρο, σήμερα 12 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 ( Α’ 76), και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από
7.11.2020 έως 30.11.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (Β’ 4899) και ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1256 από 5-3-2021
έγγραφη πρόσκληση του κ. Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών
συμμετείχαν 17 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
Μακρής Γεώργιος του Μακρή
Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
Λέκκας Στρατής του Ελευθερίου
Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
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ΑΠΟΝΤΕΣ: - 0 Στην δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος
Για το συζητούμενο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε τεθεί υπόψη των κ.κ. δημοτικών συμβούλων
η από 4-2-2021 έγγραφη εισήγηση του υπαλλήλου της προϊσταμένης του τμήματος Διοικητικού –
Οικονομικού κ. Μανδηλαρά Μερσύνης , η οποία έχει ως ακολούθως:
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Θέτουμε υπόψη Σας τα κάτωθι:
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα
θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του
δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»
Στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα
από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης
καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη
των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη
ματαίωση της διαδικασίας,
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί
της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του
αναδόχου και
η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής
2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη (συμπεριλαμβανομένης
της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η
γνώμη (π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία
των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο όρο των
προτάσεων.
3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη
σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή.
Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων
σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης
Δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται
από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα
γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους.
Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή
ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης.
Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους
φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.
4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των
μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με
τα ανωτέρω.
6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται
οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου
11.Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην
παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή
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αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού
οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης
(αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.).
β) 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.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται οι όροι για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων,
μόνιμων ή μη, και των δευτεροβάθμιων επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση αυτών, η διαδικασία
επιλογής των μελών τους και κάθε άλλο θέμα σχετικά με το παραπάνω.
δ) Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών
συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου.
Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την
αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την
συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα
αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής
ε) 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).
στ) Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου
τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών
οργάνων.»
Για την επιλογή των µελών του εν λόγω οργάνου, µε στόχο τη διατύπωση εμπεριστατωμένης, τεχνικά
άρτιας και αμερόληπτης κρίσης καθώς και την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συμφέροντος, λαμβάνεται
υπ’ όψιν
ότι τα μέλη των επιτροπών αυτών διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που
πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις, καθώς και τη σχετική εμπειρία για να διεκπεραιώσουν το έργο που
θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου.
Επίσης στην υποπερ γγ περιπτ β της παρ 27 του ν 4605/19 (ΦΕΚ 52/Α/1-4-2019) προβλέπεται ότι για
την παρακολούθηση ή παραλαβή συμβάσεων προμηθειών ή συμβάσεων υπηρεσιών με εκτιμώμενη
αξία ίση ή κατώτερη του ποσού των 2.500,00€ δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης
ή παραλαβής και το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας.
Κατόπιν τούτων , εισηγούμεθα τη συγκρότηση των πιο κάτω επιτροπών σε ετήσια βάση για το έτος
2021 χωρίς κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων του Δήμου, αλλά με επιλογή, λαμβάνοντας
υπόψη τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και εμπειρία που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις για να
διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού
οργάνου :
1. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθειας και
υπηρεσίες οι οποίες ανατίθενται με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού (προϋπολογισμού
έως 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ) , του αρ 117 του Ν. 4412/16 :
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Τα μέλη της Επιτροπής αυτής προτείνεται να ορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής κατά την λήψη σχετικής απόφασης για την διενέργεια του διαγωνισμού , ανάλογα με την
φύση της προμήθειας ή της υπηρεσίας.

2. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικά
υπηρεσιών με την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης για το έτος 2021 βάσει του άρθρου 118 του Ν.
4412/16. (προϋπολογισμού έως 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ)
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι στην παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου προβλέπεται ότι προσφυγή στην διαδικασία
της απ ευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι ίση ή
κατώτερη από το ποσό των 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ , (ποσό το οποίο αναμένεται να προσδιοριστεί στο
ποσό των 30.000,00€), ενώ στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι η απ ευθείας
ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού
οργάνου (εννοεί παρακολούθησης και παραλαβής)
ΠΡΟΤΑΣΗ της υπηρεσίας:
Με δεδομένο το ύψος του ποσού της απ ευθείας ανάθεσης προτείνουμε όπως – αν και δεν
προβλέπεται, ωστόσο δεν απαγορεύεται - προς εξασφάλιση του υπαλλήλου που χειρίζεται την
πίστωση αλλά και του ίδιου του Δήμου, η ύπαρξη επιτροπής για την παρακολούθηση των συμβάσεων
της απ ευθείας ανάθεσης
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει εάν σύμφωνα με τα ανωτέρω ορίσει επιτροπές για την
παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών που διενεργούνται με την διαδικασία των απ ευθείας
αναθέσεων ή όχι.
Σε θετική Σας απόφαση προτείνουμε τις κάτωθι επιτροπές:
ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Προμήθειες: (είδη γραφείου, αναλώσιμα-μελάνια , γραφ. ύλη, εκδόσεις,
εκτυπώσεις, βιβλία, ηλ. εξοπλισμός, λογισμικό, είδη καθαριότητας, ειδών διατροφής, έπιπλα-σκεύη,
δώρα, εορτ. Διάκοσμος,
:παροχή υπηρεσιών συναφή με τα ανωτέρω όπως : τεχνική υποστήριξη
ηλεκτρονικού. εξοπλισμού και λογισμικού, διαφήμισης – προβολής, μεταφοράς αγαθών, courier,
απομαγνητοφωνήσεις πρακτικών, συμβουλευτικές υπηρεσίες διοικητικών θεμάτων , εκδηλώσεων,
φιλοξενίας, κλπ) αποτελούμενη από τους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΒΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Δημοτική Υπάλληλος,
κλάδου ΔΕ Διοικητικού
ΑΓΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΔΕ Εποπτών
καθαριότητας
ΤΣΕΚΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Δημοτική
Υπάλληλος,
κλάδου
ΔΕ
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΑΜΕΡΙΣΣΑ
Δημοτική υπάλληλος του κλάδου ΔΕ 38 Προσωπικού
Η/Υ
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
δημοτική υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης
Υποθέσεων Πολιτών
ΚΙΑΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
δημοτική υπάλληλος του κλάδου ΤΕ 17 Λογιστικού –
Διοικητικού

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ: Προμήθειες:, υλικά χρώσης, κάδοι, οικοδομικά , αδρανή , οδοποιίας,
ξυλείας, σιδήρου, μηχανημάτων εξαρτημάτων, μικροεργαλείων, υδραυλικών υλικών , υλικά
οδοστρώματος, εξοπλ. οδοσήμανσης, χημικού υλικού, μέσα ατομικής προστασίας(ρούχα-γάλα) κλπ.

ΑΔΑ: 6ΛΗΓΩ1Σ-ΧΓΙ

παροχή υπηρεσιών συναφή με τα ανωτέρω όπως: χωματουργικές,
οικοδομικές, οδοποιίας, συντήρησης και φύλαξης δημ. κτιρίων, συντ. & επισκευή υδραυλικών
εγκαταστάσεων και αποχέτευσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες , αναλύσεις νερού κλπ . αποτελούμενη
από τους :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΛΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΚΑΛΤΣΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΔΕ 30
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΠΕ9
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΠΕ5
ΓΙΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΔΕ 35

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΥΕ 16
ΦΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΔΕ 24

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Προμήθειες: ηλεκτρολογικό υλικό ,ηλεκτρικά μηχανήματα ,εργαλεία
και τα ανταλλακτικά τους ,κλιματιστικά, ηλεκτρικές συσκευές ,μικροσυσκευές, συστήματα
πυρασφάλειας κλπ.
παροχή υπηρεσιών συναφή με τα ανωτέρω όπως :ηλεκτρικές εγκαταστάσεις,
ηλεκτρικές επισκευές και εργασίες συσκευών, κλιματιστικών μηχανημάτων κλπ.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΦΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΔΕ 24
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΠΕ5
ΒΑΡΣΑΜΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΔΕ 24
ΓΙΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΔΕ 35

ΛΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΔΕ 30
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΥΕ 16

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ : Προμήθειες: καύσιμα & λιπαντικά, ελαστικά, μπαταρίες,
ανταλλακτικά, κλπ
: παροχή υπηρεσιών συναφή με τα ανωτέρω όπως ασφάλειες, συντήρηση
επισκευή οχημάτων-μηχανημάτων :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΗΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΔΕ 29
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΔΕ28
ΒΑΡΣΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΔΕ 29
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΔΕ 35
ΦΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΔΕ 24
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΥΕ 16

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ : Προμήθειες:, ζωοτροφών-φυτικού υλικού .-λιπασμάτων , αλυσοπρίονα
,πριόνια, κλαδευτήρια κλπ .
: παροχή υπηρεσιών συναφή με τα ανωτέρω όπως διαχείριση αδέσποτων ζώων ,
απεντομώσεις , απολυμάνσεις, κλπ :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΠΕ 9
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΔΕ 35
ΣΚΑΛΤΣΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΠΕ 9
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΠΕ5
ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΔΕ
Δημοτικός Υπάλληλος, κλάδου ΥΕ 16

ΑΔΑ: 6ΛΗΓΩ1Σ-ΧΓΙ

Από τις παραπάνω επιτροπές ,το πρώτο κατ’ αύξοντα αριθμό μέλος θα εκτελεί χρέη Προέδρου και
συντονιστής της Επιτροπής.
Η κάθε Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια .
Σε περίπτωση κατά την οποία η απόφασή Σας θα είναι να μην οριστούν επιτροπές παρακολούθησης και
παραλαβής, θα πρέπει να γίνει σαφές στην απόφαση αυτή ότι την αποκλειστική ευθύνη για την
παρακολούθηση και παραλαβή για την κάθε περίπτωση φέρει ο συντάκτης της μελέτης .
Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με έγγραφο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.1450 από 23-7-2020
με ΑΔΑ 6ΟΞΚ46ΜΤΛ6-Ι2Δ η ιδιότητα του μέλους συνεπάγεται την υποχρέωση υποβολής αρχικής ΔΠΚ
και ΔΟΣ αλλά και ετήσιας ΔΠΚ των συγκεκριμένων διατάξεων του ν 3213/2003 που προσδίδουν στον
υπάλληλο την ιδιότητα του υπόχρεου

Επί της ως άνω εισήγησης έχουν τοποθετηθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στην επίσημη ηλεκτρονική
διεύθυνση του Δήμου Σκύρου (dimoskirou@0888.syzefxis.gov.gr) οι παρατάξεις : α) η παράταξη
Ε.Μ.ΠΡΩ.Σ για του επικεφαλής κ. Αντωνόπουλου Κυριάκου β) η παράταξη ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ δια του
επικεφαλής αυτής κ. Φτούλη Ιωάννη ,γ) από την παράταξη ΣΚΥΡΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ο κ.
Λαμπαθάκης Γεώργιος και Φτούλης Δημήτριος, και εγγράφως οι κ.κ. Μακρής Γεώργιος και Φεργάδη
Σπυριδούλα δεχόμενοι την συγκρότηση τριμελών επιτροπών για το δεύτερο σκέλος της εισήγησης
Κατόπιν τούτων το δημοτικό συμβούλιο Σκύρου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α/ Τα μέλη των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων
συμβάσεων
προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2021
οι οποίες ανατίθενται με την διαδικασία του
συνοπτικού διαγωνισμού (προϋπολογισμού έως 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ) , του αρ 117 του Ν.
4412/16 , να ορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά την λήψη
σχετικής απόφασης για την διενέργεια του διαγωνισμού , προκειμένου να επιλέγονται
υπάλληλοι που διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία, ανάλογα με την φύση της προμήθειας ή
της υπηρεσίας.
Β/ Όσον αφορά στην επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών και γενικά υπηρεσιών με την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης για το έτος 2021
βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/16 (προϋπολογισμού έως 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) , το
δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει την συγκρότηση τριμελών επιτροπών προκειμένου για την
διασφάλιση των υπαλλήλων αλλά και του ίδιου του Δήμου Σκύρου.
Για τον λόγο αυτό δέχεται την συγκρότηση ων επιτροπών όπως αυτές αναφέρονται ονομαστικά
στο εισηγητικό μέρος της παρούσας
Η συγκρότηση των ως άνω επιτροπών συνεπάγεται την υποχρέωση υποβολής αρχικής ΔΠΚ και
ΔΟΣ αλλά και ετήσιας ΔΠΚ των συγκεκριμένων διατάξεων του ν 3213/2003 που προσδίδουν στον
υπάλληλο την ιδιότητα του υπόχρεου, στους οποίους να κοινοποιηθεί η παρούσα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 8 / 2021
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα

ΑΔΑ: 6ΛΗΓΩ1Σ-ΧΓΙ

Ο Πρόεδρος
Ευγενικός Ιωάννης

Ο Γραμματέας
Αντωνόπουλος Κυριάκος

