ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 12ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 147/2021
Στην Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (μέσω εφαρμογής webex)
σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
Δ1α/Γ.Π.οικ.14453/05.03.2021 (ΦΕΚ 895/06.03.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 12299/12-3-2021 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
πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Μαργέλη Μαρία
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Γαζής Αναστάσιος
3
Δρακονταειδής Κων/νος
4 Βικέντιος Νικόλαος
4
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
6
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 Δήμου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, που αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ.
ου
Δρακονταειδή Κων/νο, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέματος Ε.Η.Δ. και αποχώρησε πριν την συζήτηση
ου
του 9 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέματος Ε.Η.Δ.
ο

ΘΕΜΑ 6 Η.Δ.: Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και
επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, σχετικών με την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αναστάσιο
Γαζή, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«1. το άρθρο 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ-197 Α/12-10-20), όπως ισχύει , ορίζει ότι η Οικονομική Επιτροπή: «[…]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… Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας
αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των
περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση[…]»,
2. σε συνδυασμό με το άρθρο 221 παρ.11-β , δ και ε του Ν.4412/2019 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
αρθρ.108 του Ν.4782/9-03-2021 ΦΕΚ-36 Α/19, το οποίο είναι σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
3.τις διατάξεις του Ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 49 Α/09-03-2016),
4. το άρθρο 16 παρ.1 εδ. 33 της αριθμ.1520/13-03-2012 (ΦΕΚ 732/τευχ. Β΄) απόφασης Αποκεντρ. Διοικ. Πελ/σου,
Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Λευκάδος,
σύμφωνα με το οποίο στις αρμοδιότητες του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου είναι να «…εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται
(διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο αποφαινόμενο όργανο του

1

Δήμου…»,
5.τη με αριθμ.13/2021/ΑΔΑ:6ΜΧΥΩΛΙ-ΕΝΜ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπών
παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, έτους 2021 ,
6.Την ανάγκη ορισμού Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών
σχετικών με την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού
Κατόπιν των ανωτέρω:
Καλούμε
την Οικονομική Επιτροπή να συγκροτήσει την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και
παραλαβής υπηρεσιών σχετικών με την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού, να ορίσει τον αριθμό, τα μέλη της, τη διάρκεια
και το έργο της, σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο108 του
Ν.4782/2021.»
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
αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Συγκροτεί την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού από
τρία μέλη, ως εξής:

Α/Α
1

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΙΔΕΡΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

2

ΚΟΥΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Α/Α
1
2
3

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΚΑΡΤΑΝΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΘΩΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Α.1. Το πρώτο μέλος, τακτικό και αναπληρωματικό, της επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος και αναπληρωτής
Πρόεδρος αντίστοιχα και το δεύτερο μέλος, τακτικό και αναπληρωματικό, της επιτροπής ορίζεται Γραμματέας και
αναπληρωτής Γραμματέας αντίστοιχα
Α. 2 Έργο της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών είναι: 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 του Ν.4412/2016.
Α.3. Η Επιτροπή έχει διάρκεια έως 31-12-2021. Εφόσον οι διαδικασίες εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων δεν
έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο.
Β. Συγκροτεί την Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών από τρία μέλη, ως εξής:

Α/Α
1

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΙΔΕΡΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

2

ΚΟΥΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

Α/Α
1
2
3

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΚΑΡΤΑΝΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

2

Β.1. Το πρώτο μέλος, τακτικό και αναπληρωματικό, της Επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος και αναπληρωτής
Πρόεδρος αντίστοιχα και το δεύτερο μέλος, τακτικό και αναπληρωματικό, της επιτροπής ορίζεται Γραμματέας και
αναπληρωτής Γραμματέας αντίστοιχα
Β.2. Έργο της Επιτροπής παραλαβής γενικών υπηρεσιών: είναι αρμόδια για την παραλαβή του αντικειμένου
τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
Β.3. Η Επιτροπή έχει διάρκεια έως 31-12-2021. Εφόσον οι διαδικασίες εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων δεν
έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 147/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

3

