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Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής

παραλαβής ειδών παντοπωλείου, προμηθειών και

υπηρεσιών (βεβαίωση καλής εκτέλεσης)

που αφορούν τη Δ/νση Κοινωνικής

Προστασίας – Παιδείας - Πολιτισμού για το έτος 2019.
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν.3852/10 (Καλλικράτης) προβλέπεται ότι:
«1.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.»
Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016: «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 όρo 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.
5.Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να ορίζονται και
οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα
που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης.
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.
7.Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα
μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344. […]
11.Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των
οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:
……………
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.»
Το δημοτικό συμβούλιο έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10
2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/16

Καλείται
1. Να συγκροτήσει την επιτροπή παραλαβής ειδών παντοπωλείου, προμηθειών και
υπηρεσιών (βεβαίωση καλής εκτέλεσης)

που αφορούν τη Δ/νση Κοινωνικής

Προστασίας – Παιδείας - Πολιτισμού για το έτος 2018, όπως ενδεικτικά αναφέρονται
οι παρακάτω:
Υπηρεσίες καθαριότητας, παραλαβή ειδών παντοπωλείου , τροφίμων και της Βασικής
Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) κλπ.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

Ειδικότητα

1

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ

2

ΚΑΤΕΡΙΝΑ –
ΜΑΡΙΑ

ΚΥΡΤΣΗ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

3

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΟΥΚΑ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

Ειδικότητα

1

ΕΥΦΡΑΞΙΑ

ΒΟΛΚΟΥ

ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ

2

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΕΡΖΗ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΜΑΡΚΑΝΤΑΡΑ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2. Να ορίσει μεταξύ των μελών τον πρόεδρο.
Ως Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής παραλαβής προτείνεται ο Απόστολος Παυλίδης ΤΕ
ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.
Έργο της επιτροπής είναι:
Η παραλαβή ειδών παντοπωλείου, τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ),
προμηθειών και υπηρεσιών (βεβαίωση καλής εκτέλεσης) που αφορούν τη Δ/νση Κοινωνικής
Προστασίας – Παιδείας - Πολιτισμού, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:
Υπηρεσίες καθαριότητας, παραλαβή ειδών παντοπωλείου που προέρχονται από χορηγίες ,
δωρεές κλπ , παραλαβή τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), κλπ.
Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια από 1/1/2019 έως 31/12/2019.
Ο Αντιδήμαρχος
Θεόφιλος Κορωνάς

