ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 30ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 346/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ»,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 15880/11-9-20
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Κατωπόδη Νίκη
2 Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
6 Γαζής Αναστάσιος
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε πριν την
ου
συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 1 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής προµηθειών
οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον
να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.»
Εν τω µεταξύ έχει προκύψει ένα ακόµη θέµα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά
στην συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προµηθειών οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου.
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά στην συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προµηθειών οχηµάτων και
µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου.»
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην Κων/να
Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη του Τµήµατος Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των
µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1-ιδ του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του
Ν. 4623/19, ΦΕΚ-134 Α/09-08-2019 «1. η οικονοµική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρµόδιο για τον έλεγχο και
την παρακολούθηση της οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές,
ελεγκτικές και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες: ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου,
µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται
στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση, σε συνδυασµό µε το άρθρο 221 παρ. 11-δ του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παρ. 27 του άρθρου 43 του Ν. 5605/19 ΦΕΚ-52 Α/1-4-19 «δ)
Για την παραλαβή του αντικειµένου τµηµατικού ή συνολικού σύµβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριµελής
Επιτροπή παραλαβής µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ή του Φορέα
Εκτέλεσης της Σύµβασης».
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, ορίζονται τα κάτωθι:
1.Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων 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
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. ∆εν
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 ∆ηµοσίων 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 ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας», εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως
άνω νόµου.
Σύµφωνα µε τη παρ.11δ του άρθρου 221 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε την παρ. 27 του άρθρου 43 του Ν.
4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α/1-4-2019), την παρ. 11 και 11 στ όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 49 ΣΤ του αρθρ. 22 του
Ν. 4441/16 (ΦΕΚ 227 Α/6-12-2016) ορίζονται ως κάτωθι:
«…δ) Για την παραλαβή του αντικειµένου τµηµατικού ή συνολικού σύµβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται
τριµελής Επιτροπή Παραλαβής µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα
εκτέλεσης της σύµβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον µέλος της επιτροπής πρέπει να
έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Ως µέλη της Επιτροπής του παρόντος δύναται να συµµετέχουν και να ορίζονται και
υπάλληλοι στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 216, 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).
Στα γνωµοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο 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».
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Επειδή υπάρχει η ανάγκη συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προµηθειών οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου
του ∆ήµου
Κατόπιν των ανωτέρω ,καλείται η Οικονοµική Επιτροπή :
1.
Να συγκροτήσει την ανωτέρω Επιτροπή
2.
Να ορίσει τον αριθµό και τις ιδιότητες των µελών τους
3.
Το πρώτο µέλος, τακτικό και αναπληρωµατικό, της επιτροπής να οριστεί ως Πρόεδρος και αναπληρωτής
Πρόεδρος αντίστοιχα και το δεύτερο µέλος, τακτικό και αναπληρωµατικό, να οριστεί Γραµµατέας και αναπληρωτής
Γραµµατέας αντίστοιχα
4.
Να ορίσει την διάρκεια της.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, πρότεινε η επιτροπή να έχει διάρκεια έως
31-8-2021.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από
α
το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
•
Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
•
Τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο ∆ήµο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί την Επιτροπή Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών οχηµάτων και µηχανηµάτων
έργου του ∆ήµου, αποτελούµενη από τρία µέλη, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
1
ΣΙ∆ΕΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆Ε ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
3
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆Ε29 Ο∆ΗΓΩΝ

Α/Α
1

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΝΤΖΟΥ

2

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

3

ΚΟΤΣΙΦΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
ΖΩΗ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΛΗΓΟΡΗΣ
∆Ε28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΑΝΝΑ
∆Ε5 ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Αναπληρωµατικός του Προέδρου ορίζεται η ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ
Γραµµατέας της επιτροπής ορίζεται ο ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ και αναπληρωµατικός του ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΛΗΓΟΡΗΣ
2. Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
Η Επιτροπή 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. Επίσης,
εισηγείται και για ζητήµατα τροποποίησης των συµβάσεων προµηθειών, σύµφωνα µε το άρθρο 132 µε την
επιφύλαξη του άρθρου 41 του Ν.4412/2016.
3. Η Επιτροπή έχει διάρκεια µέχρι 31-08-2021.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω µέλη του οργάνου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 346/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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