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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 345/2018
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ –
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ
ΤΟ 2020 »
Σήμερα Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 21046/22.11.2018
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε
νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν
παρόντα τα 21 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)

12

Μουράτογλου Ιωάννης

2

Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

13

Ρυσάφης Αντώνιος
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3

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα

14

Σαμλίδης Μιχαήλ

4

Βερικούκης Χρήστος

15

Σόντρας Ιωάννης

5

Γιώγας Δημήτριος

16

Ταμβίσκου Ευτυχία

6

Δασκάλου Χρήστος

17

Ταπαζίδης Δημήτριος

7

Δημητριάδης Βασίλειος

18

Τσιβόγλου Χρήστος

8

Δίου Αναστάσιος

19

Φουνταλής Μιχαήλ

9

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία

20

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ

10

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία

21

Χατζόγλου Ιωάννης

11

Κούκος Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1

Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)

4

Μάρκου Διονύσιος

2

Ζδρου Αικατερίνη

5

Πασχάλης Αλέξανδρος

3

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

6

Πέτκος Χρήστος

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Αικατερίνη Ζδρου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά
τη συζήτηση του 20ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζωγράφα Αρβανιτίδου - Ιωσηφίδου αποχώρησε
από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η

Δημοτική

Σύμβουλος

κα

Ευτυχία

Ταμβίσκου

αποχώρησε

από

τη

συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 25ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια
διάταξη και αφορούν την κοινότητά του όμως δεν παραβρέθηκε.
Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών
Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους όμως δεν παραβρέθηκαν.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών
Κοινοτήτων:
α. Αγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης
β. Μεσημερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας
γ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος
δ. Πλατάνης κ. Πέτρος Πασλαμούσκας
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας
Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας.
Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη
συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να
συζητούν τα θέματα.
O Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρεωτ. 20716/19.11.2018
εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:
«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.»
Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει: «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
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η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές
που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής κατά το
στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης.
2.Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη
(συμπεριλαμβανομένης
επικρατέστερων

της

προτάσεων

βαθμολόγησης)
(π.χ.

μετά

από

βαθμολόγησης).

Η

ψηφοφορία
γνώμη

(π.χ

επί

των

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:
α)

Συγκροτείται

τριμελές

ή

πενταμελές

γνωμοδοτικό

όργανο

(Επιτροπή

διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης). Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων
και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται
χωριστό

γνωμοδοτικό

όργανο

τριμελές

ή

πενταμελές

(Επιτροπή

αξιολόγησης
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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.

συγκροτείται

Με

απόφαση

του

δευτεροβάθμια

αρμόδιου

επιτροπή

αποφαινομένου

παρακολούθησης

οργάνου

και

μπορεί

παραλαβής

με

να
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 που υπηρετούν 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.
ζ) Η Επιτροπή της περίπτωσης β' εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των
συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου
41.»
Θέτοντας υπόψη σας κατάλογο των υπηρετούντων στο Δήμο Έδεσσας υπαλλήλων ανά
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κλάδο/ειδικότητα.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Αθανασίου Αικατερίνη
Αντωνιάδου Ελισάβετ
Ασημακοπούλου Χριστίνα
Βερύκοκος Παναγιώτης
Βιληγέννης Ευστράτιος
Γιούσμη Φανή
Γκουβά Λεμονιά
Γρεβενάρης Γεώργιος
Γρηγοριάδου Παρθένα
Δαμιανίδης Σάββας
Δανιηλίδης Θεόδωρος
Δημητριάδου Ευαγγελία
Διγγόλης Γρηγόριος
Ζήμνας Δημήτριος
Καλογιαννίδης Κοσμάς
Ρούσκα Μαριάνθη
Καντούτσης Ιωάννης
Κατσάρας Ιωάννης
Κίτκας Θωμάς
Κορλίνης Αθανάσιος
Κρυσταλλίδου Αθανασία
Κωφίδης Κυριάκος
Λυτρίδης Ιωάννης
Μακατσώρης Σπυρίδων
Μητσαράκης Χρήστος
Μήτσου Μαρία
Μπαγγέας Αθανάσιος
Μπάκος Χρήστος
Μπαντής Βασίλειος
Μπίνου Βασιλική
Νεσλεχανίδης Σάββας
Ουζούνης Νικόλαος
Ούρδας Χρήστος
Παρούτογλου Φίλιππος
Πασιαλή Ουρανία
Ράππου Κωνσταντίνα
Σαπουντζή Ελευθερία
Σαρηγκιόλης Θεόδωρος
Μεταξάς Δημήτριος
Σύρκου Ελένη
Τζιμπιλής Χρήστος
Τούσια Κωνσταντίνα
Ψυχογυιού Ελένη
Αθανάσιος Δήμτσης
Ηλίας Γκουγιάννος

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΤΕ Διοικητικού
ΠΕ Διοικητικού
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΔΕ Διοικητικού
ΠΕ Διοικητικού
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
ΠΕ Δασολόγων
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΠΕ Διοικητικού
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΔΕ Διοικητικού
ΠΕ Οικονομικού
ΔΕ Διοικητικού
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ Διοικητικού
ΠΕ Διοικητικού
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΔΕ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικού
ΤΕ Διοικητικού
ΠΕ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικού
ΠΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών
ΠΕ Γεωπόνων
ΠΕ Διοικητικού
ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού
ΔΕ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικού
ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού
ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού
ΠΕ Γεωπόνων
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικού
ΠΕ Γεωπόνων
ΠΕ Διοικητικού
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να συγκροτήσει την Επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής

προμηθειών

του

άρθρου

221

του

Ν.4412/2016

του

συνοπτικού
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διαγωνισμού

με

τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

(ΟΧΗΜΑΤΩΝ

-

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ
ΤΟ 2020» λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
2. Τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στον Δήμο Έδεσσας
3. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
4. Την Αριθμό 202/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας.
Η Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας προτείνει να διατηρηθεί ως επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής η ίδια επιτροπή που ορίστηκε με την 202/2018
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε τον ορισμό της Επιτροπής
παραλαβής υλικών του Διεθνή Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2020»
λόγω της κοινής μελέτης (55Π/2018) των δύο προμηθειών και του συγγενικού τους
χαρακτήρα.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Να συγκροτηθεί η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών ως εξής :
Α/Α
1

2
3

1
2
3

Τακτικά μέλη
Μπουκουβάλας Κύρος
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
Έργου
Αθανασίου Αικατερίνη
ΠΕ Διοικητικού
Μητσαράκης Χρήστος
ΔΕ Διοικητικού
Αναπληρωματικά Μέλη
Τριανταφυλλίδης Χρήστος
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
Έργου
Μήτσου Μαρία
ΔΕ Διοικητικού
Λυτρίδης Ιωάννης
ΠΕ Διοικητικού

Ιδιότητα
Πρόεδρος
Μέλλος
Μέλλος

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Μέλλος
Μέλλος

Πρόεδρος της επιτροπής να οριστεί ο Κύρος Μπουκουβάλας
Αναπληρωματικός του Προέδρου να οριστεί ο Τριανταφυλλίδης Χρήστος
Σε περίπτωση κωλύματος παρουσίας του Προέδρου και Αντιπροέδρου ταυτόχρονα για
σοβαρούς λόγους Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος να ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη
με την σειρά προτεραιότητας έτσι όπως αναγράφονται παραπάνω.
2. Η Επιτροπή να εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου
της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς
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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».

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
2. Την αριθμ. 202/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του φυσικού
αντικειμένου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαιολιπαντικών (οχημάτων –
μηχανημάτων) για τις ανάγκες του Δήμου από τον Νοέμβριο 2018 έως και το 2020»,
η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
1
2
3

Ονοματεπώνυμο
Μπουκουβάλας Κύρος
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
Αθανασίου Αικατερίνη
ΠΕ Διοικητικού
Μητσαράκης Χρήστος
ΔΕ Διοικητικού

Ιδιότητα
Πρόεδρος
Μέλλος
Μέλλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

Τριανταφυλλίδης Χρήστος
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
Μήτσου Μαρία
ΔΕ Διοικητικού
Λυτρίδης Ιωάννης
ΠΕ Διοικητικού

Αναπληρωτής Πρόεδρος

2
3

Μέλλος
Μέλλος

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου κ. Κύρος
Μπουκουβάλας και αναπληρωτής αυτού ο υπάλληλος του Δήμου κ. Χρήστος
Τριανταφυλλίδης.
Σε περίπτωση κωλύματος παρουσίας του Προέδρου και του αναπληρωτή
του ταυτόχρονα, για σοβαρούς λόγους ο Πρόεδρος θα αναπληρώνεται από τα
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αναπληρωματικά μέλη με τη σειρά προτεραιότητας έτσι όπως αναγράφονται
παραπάνω.
Η Επιτροπή θα

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 θα
εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.
Επίσης, θα εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών,
σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του Ν.4412/2016.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 345/2018
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,
Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης

Ακριβές απόσπασμα

Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Έδεσσα 3.12.2018

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Γεώργιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος
Γεώργιος,

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,

Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης
Δημήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Οριζόμενους υπαλλήλους
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας Χ. Βερικούκη
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