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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                          
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                             

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του 

αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών και προμηθειών για το έτος 2022 

βάσει του Ν.4412/2016 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  : 242γ 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8           ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 1 
Σήμερα την  17η Δεκεμβρίου 2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, στο Δημοτικό Κτίριο της 
Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην 
ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων, κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 14352/13-12-2021 πρόσκλησης του κ. 
Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και 
αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 
του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του 
Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 
77 του Ν. 4555/2018,ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 
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14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

 
Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. 

Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο τα παραπάνω 7 τακτικά και 2 αναπληρωματικό μέλη. 
Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη προς 

συνεδρίασης εισηγούμενος το 4ο/γ θέμα ημερήσιας όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω 
πρόσκληση έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ. πρωτ 14477/15-12-2021 έγγραφο του γραφείου 
προμηθειών και διαχείρισης υλικού  στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Έχοντας υπ’ όψιν:  
1. το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών 
οργάνων), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και συγκεκριμένα: 
 
Συμφώνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «όργανα διενεργείας διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων» και ειδικότερα την  παρ. 11 εδάφιο β’, ορίζεται ότι: 
 Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής 

ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου 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 αποφαινόμενου 
οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 
με τις παραπάνω αρμοδιότητες. 

 Με την παρ. 11 εδάφιο δ’ του ίδιου άρθρου 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». 

 Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «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 …». 

 Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3 
εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των 
οργάνων (επιτροπών κλπ), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω». 

 Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «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». 

 Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την παράγραφο 11, περίπτωση ε του ίδιου άρθρου, ορίζεται 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)». 
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Συνεπώς πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών μετά από 
κλήρωση και  

 
2. Σύμφωνα με το αρ. 40 του Ν.3852/2010 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατόπιν της έκδοσης 

του Ν. 4735/12-10-20, άρ. 72 παρ.1στ’ και ζ’) <<Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ >> :  
«1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις 
ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει για: i. Την 
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής 
δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, 
προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 
αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους 
υπαλλήλους. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, 
υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας 
ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του 
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών 
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.» 
Εισηγούμαστε 
 
Τη συγκρότηση τριμελών ετήσιων επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής του 

αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για το έτος 2022, 
αποτελούμενων από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που 
διενεργεί τον διαγωνισμό. 

 
1. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για ηλεκτρολογικό, 

ηλεκτρονικό & μηχανολογικό εξοπλισμό/υπηρεσίας, αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και τρία (3) 
αναπληρωματικά μέλη.  
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Μπαρελιέ Γεώργιος Ανταράκη Βασιλική  

Σερίφη Σωτηρία  Κρητικός Θεόφιλος 

Σιμιτζής Παναγιώτης  Λινάρδος Αντώνιος  

 
Ως πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται  ο  Μπαρελιέ Γεώργιος, ενώ ως γραμματέας της επιτροπής 

προτείνεται η Σερίφη Σωτηρία, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.  
 

2. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για προμήθεια υλικών & 
εξοπλισμού της Υπηρεσίας Πρασίνου, αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και τρία (3) 
αναπληρωματικά μέλη. 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Τσουκιά Βασιλική Τερζίδης Ευάγγελος  

Κοντοπούλου Ιωάννα  Δάγλα Κωνσταντίνα 

Τσεσμετζής Βασίλειος Ιωάννου Ηλίας 

 
Ως πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται η  Τσουκιά Βασιλική, ενώ ως γραμματέας της επιτροπής 

προτείνεται ο Τσεσμετζής Βασίλειος, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.  
 

3. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για προμήθεια υλικών, 
εξοπλισμού & υπηρεσιών της Υπηρεσίας Καθαριότητα, αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και τρία 
(3) αναπληρωματικά μέλη. 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Γιαταγανέλης Παναγιώτης Αποστολοπούλου Θεοπίστη  

Καρατζίκη Μαρία  Λακριντη Φωτεινή  

Βανάκης Κων/νος  Ανταράκη Βασιλική   
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Ως πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται ο Γιαταγανέλης Παναγιώτης, ενώ ως γραμματέας της 

επιτροπής ορίζεται η Καρατζίκη Μαρία, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.  
 

4.  Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών (για λοιπές προμήθειες και 
υπηρεσίες, εκτός α) ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού, μηχανολογικού εξοπλισμού-υπηρεσίας β) 
προμήθειες υλικών & εξοπλισμού υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πρασίνου & της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας και γ) προμήθειας καυσίμων),  αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και τρία (3) 
αναπληρωματικά μέλη. 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Λανάρα Δήμητρα Νίτη Ευτυχία 

Καττή Νικόλαο  Χατζαρούλα-Παπανίκου Δήμητρα  

Ανταράκη Βασιλική Συνοδινό Θεόδωρο  

 
Ως πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται ο  Καττής Νικόλαος, ενώ ως γραμματέας της επιτροπής 

ορίζεται η Λανάρα Δήμητρα, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.  
 

5. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας καυσίμων για την Υπηρεσία Καθαριότητας, 
αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Μιχελής Αθανάσιος Λινάρδος Αντώνης 

Γιαταγανέλης Παναγιώτης Καρατζικη Μαρία  

Θεολόγος Χρήστος Βόγκλη Βασιλική  

 
Ως πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται  ο  Θεολόγος Χρήστος, ενώ ως γραμματέας της επιτροπής 

προτείνεται  ο Γιαταγανέλης Παναγιώτης, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.  
 

6. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας αναλωσίμων, αποτελούμενη από τρία (3) 
τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Σερίφη Σωτηρία Τράμπαρη Φωτεινή 

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Πανόπουλος Γεώργιος  

Χαινά Ελένη   Χριστάκη Αθηνά  

 
Ως πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται  η Σερίφη Σωτηρία, ως γραμματέας της επιτροπής 

προτείνεται ο Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.  
 

7. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας νωπού γάλακτος, αποτελούμενη από τρία 
(3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Μιχελής Αθανάσιος Θεολόγος Χρήστος 

Πανόπουλος Γεώργιος  Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 

Σερίφη Σωτηρία  Καραγκούνη Μαρία  

 
Ως πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται η Σερίφη Σωτηρία, ενώ ως Γραμματέας της επιτροπής 

προτείνεται ο  Πανόπουλος Γεώργιος, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.  
 

8. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ανταλλακτικών και δαπανών επισκευής οχημάτων, 
αποτελούμενη από  τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
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Βόγκλη Βασιλική  Θεολόγος Χρήστος 

Τσουκιά Βασιλική  Λινάρδος Αντώνιος 

Μιχελής Αθανάσιος   Σάλτης Ιωάννης  

 
Ως πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται η  Βογκλη Βασιλική, ενώ ως γραμματέας της επιτροπής 

προτείνεται η Τσουκιά Βασιλική, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.  
 

9. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής οχημάτων  απορριμματοφόρων κ.α., αποτελούμενη από  
τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Χριστόφιλος Γεώργιος Κουρεμένος Στυλιανός  

Κουτσαύτης Κω/νος   Μιχελής Αθανάσιος   

Λινάρδος Αντώνιος    Σιμιτζής Παναγιώτης  

 
Ως πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται ο Χριστόφιλος Γεώργιος, ενώ ως γραμματέας της 

επιτροπής προτείνεται ο Κουτσαύτης Κω/νος, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.  
 
Επισημαίνεται ότι: 
Κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, οι εν λόγω επιτροπές θα έχουν τις αρμοδιότητες που 

αφορούν την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και φυσικών αντικειμένων της σύμβασης όπως 
ορίζονται στα άρθρα 219 , 220 και 221 του Ν. 4412/2016: 

 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εισηγείται για όλα τα θέματα παρακολούθησης και 

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. Επίσης, εισηγείται 
και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη 
του άρθρου 41 του Ν.4412/2016. 

 
Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια.  
 
Για την παρακολούθηση ή παραλαβή συμβάσεων προμηθειών ή συμβάσεων υπηρεσιών με 

εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00) δεν 
απαιτείται η συγκρότηση και ανάθεση του εν λόγω αντικειμένου σε Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής και το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

 
Για την επιλογή των μελών του εν λόγω οργάνου, με στόχο τη διατύπωση εμπεριστατωμένης, 

τεχνικά άρτιας και αμερόληπτης κρίσης καθώς και τη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, λήφθηκε υπ’ 
όψιν το γεγονός ότι 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.» 

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλώ να  αποφασίσουμε σχετικά. 
 

    Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου - Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις 

απόψεις των μελών της, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού 

φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 14477/2021 εγγράφου του Γραφείου Προμηθειών και 

διαχείρισης υλικού, και των διατάξεων  του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α) όπως 
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έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2018 και του Ν.4623/2019,  του Ν 3463/2006 «Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α) και του Ν.4071/2012 και του Ν.4412/2016 όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του Ν.4735/2020 ,σκέφθηκε και,  

 
ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Συγκροτεί τις παρακάτω επιτροπές του Δήμου για το έτος 2022 και ορίζει  τα τακτικά και τα 

αναπληρωματικά μέλη τους, βάσει του Ν.4412/2016:  

1. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για 
ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό & μηχανολογικό εξοπλισμό/υπηρεσίας, αποτελούμενη από 
τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Μπαρελιέ Γεώργιος Ανταράκη Βασιλική  
Σερίφη Σωτηρία  Κρητικός Θεόφιλος 

Σιμιτζής Παναγιώτης  Λινάρδος Αντώνιος  
Ορίζεται Πρόεδρος της επιτροπής ο κ. Μπαρελιέ Γεώργιος και γραμματέας της επιτροπής η κα Σερίφη 
Σωτηρία, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. 
 

2. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για προμήθεια 
υλικών & εξοπλισμού της Υπηρεσίας Πρασίνου, αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και 
τρία (3) αναπληρωματικά μέλη 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Τσουκιά Βασιλική Τερζίδης Ευάγγελος  
Κοντοπούλου Ιωάννα  Δάγλα Κωνσταντίνα 
Τσεσμετζής Βασίλειος Ιωάννου Ηλίας 

Ορίζεται Πρόεδρος της επιτροπής η κα. Τσουκιά Βασιλική και γραμματέας της επιτροπής ο κ. 

Τσεσμετζής Βασίλειος, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους 
 

3. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για προμήθεια 
υλικών, εξοπλισμού & υπηρεσιών της Υπηρεσίας Καθαριότητα, αποτελούμενη από τρία 
(3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Γιαταγανέλης Παναγιώτης Αποστολοπούλου Θεοπίστη  
Καρατζίκη Μαρία  Λακριντή Φωτεινή  
Βανάκης Κων/νος  Ανταράκη Βασιλική   

Ορίζεται Πρόεδρος της επιτροπής ο κ. Γιαταγανέλης Παναγιώτης και γραμματέας της επιτροπής η κα 

Καρατζίκη Μαρία, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους 
 

4. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών (για λοιπές 
προμήθειες και υπηρεσίες, εκτός α) ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού, μηχανολογικού 
εξοπλισμού-υπηρεσίας β) προμήθειες υλικών & εξοπλισμού υπηρεσιών της Υπηρεσίας 
Πρασίνου & της Υπηρεσίας Καθαριότητας και γ) προμήθειας καυσίμων),  αποτελούμενη 
από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Λανάρα Δήμητρα Νίτη Ευτυχία 
Καττή Νικόλαο  Χατζαρούλα-Παπανίκου Δήμητρα  

Ανταράκη Βασιλική Συνοδινό Θεόδωρο  

Ορίζεται Πρόεδρος της επιτροπής ο κ. Καττής Νικόλαος και γραμματέας της επιτροπής η κα Λανάρα 

Δήμητρα, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους 
 

5. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας καυσίμων για την Υπηρεσία 
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Καθαριότητας, αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Μιχελής Αθανάσιος Λινάρδος Αντώνης 
Γιαταγανέλης Παναγιώτης Καρατζικη Μαρία  

Θεολόγος Χρήστος Βόγκλη Βασιλική  
Ορίζεται Πρόεδρος της επιτροπής ο κ. Θεολόγος Χρήστος και γραμματέας της επιτροπής ο κ. 

Γιαταγανέλης Παναγιώτης, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους 
 

6. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας αναλωσίμων, αποτελούμενη από 
τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Σερίφη Σωτηρία Τράμπαρη Φωτεινή 
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Πανόπουλος Γεώργιος  

Χαϊνά Ελένη   Χριστάκη Αθηνά  

Ορίζεται Πρόεδρος της επιτροπής η κα Σερίφη Σωτηρία και γραμματέας της επιτροπής ο κ. 

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους 
 

7. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας νωπού γάλακτος, αποτελούμενη 
από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Μιχελής Αθανάσιος Θεολόγος Χρήστος 
Πανόπουλος Γεώργιος  Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 

Σερίφη Σωτηρία  Καραγκούνη Μαρία  

Ορίζεται Πρόεδρος της επιτροπής η κα Σερίφη Σωτηρία και γραμματέας της επιτροπής ο κ. 

Πανόπουλος Γεώργιος, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους 

 
8. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ανταλλακτικών και δαπανών επισκευής 

οχημάτων, αποτελούμενη από  τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Βόγκλη Βασιλική  Θεολόγος Χρήστος 
Τσουκιά Βασιλική  Λινάρδος Αντώνιος 

Μιχελής Αθανάσιος   Σάλτης Ιωάννης  

Ορίζεται Πρόεδρος της επιτροπής η κα Βόγκλη Βασιλική και γραμματέας της επιτροπής η κα Τσουκιά 

Βασιλική, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους 
 

9. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής οχημάτων  απορριμματοφόρων κ.α., 
αποτελούμενη από  τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Χριστόφιλος Γεώργιος Κουρεμένος Στυλιανός  
Κουτσαύτης Κων/νος   Μιχελής Αθανάσιος   
Λινάρδος Αντώνιος    Σιμιτζής Παναγιώτης  

Ορίζεται Πρόεδρος της επιτροπής ο κ. Τσάιμος Αλκιβιάδης και γραμματέας της επιτροπής ο κ. 

Κουτσαυτης Κων/νος , με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. 
 
Σημειώνεται ότι: 

 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εισηγείται για όλα τα θέματα παρακολούθησης και 

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. Επίσης, εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των 
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συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του 

Ν.4412/2016. 

 Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια.  

  Για την παρακολούθηση ή παραλαβή συμβάσεων προμηθειών ή συμβάσεων υπηρεσιών με 

εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00) δεν 

απαιτείται η συγκρότηση και ανάθεση του εν λόγω αντικειμένου σε Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής και το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας 

 Για την επιλογή των μελών του εν λόγω οργάνου, με στόχο τη διατύπωση εμπεριστατωμένης, 

τεχνικά άρτιας και αμερόληπτης κρίσης καθώς και τη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, 

λήφθηκε υπ’ όψιν το γεγονός ότι 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 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

      ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
      ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
      ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 
      ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 
      ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

                                                                                        ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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