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ΠΡΟΣ 

Την κ. Πρόεδρο  
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου  

 

ΘΕΜΑ: «Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων 
πληροφόρησης πολιτών, μεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων».  

 
Λαμβάνοντας υπόψη:  
1) Τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου» παρ.1 του 

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) σύμφωνα με τις οποίες:  
«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», 
 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) «Όργανα 
διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» και ειδικότερα: 

- Την περίπτωση β) της παραγράφου 11 σύμφωνα με την οποία: 
«β) 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 αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες»…. 

- Την περίπτωση δ) της παραγράφου 11 σύμφωνα με την οποία: 
«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». 

- Παράλληλα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, ως 
αναφέρονται στην παρ. 1 του αυτού άρθρου και συγκεκριμένα βάσει της 
περίπτωσης ζ, προσδιορίζεται κατά το στάδιο εκτέλεσης η αρμοδιότητα 
γνωμοδότησης 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. 

- 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 περίπτωση ε της παραγράφου 11 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 (A' 226)» 
Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των 
μελών μετά από κλήρωση. 

3) Τις διατάξεις του Νόμου 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», οι οποίες 
εφαρμόζονται για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων. 

4) Την αριθ. 282/2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμημα Α΄). 

5) Τις αριθ. 11892/8827/14-6-2011 (ΦΕΚ 1546/27-6-2011) και 50188/44238/τ. Β΄/3-12-
2012 (ΦΕΚ 3405/τ. Β΄/20-12-2012) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης και τροποποίησης, αντίστοιχα, του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
για τον ορισμό των μελών και τη συγκρότηση κατάλληλης επιτροπής παρακολούθησης 
και παραλαβής του Δήμου, για την προμήθεια  ηλεκτρονικού εξοπλισμού για 
ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών, 
μεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων απαρτιζόμενης από μέλη με το κατάλληλο 
γνωστικό αντικείμενο για την παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας τόσο από χωροταξικής 
και στατικής πλευράς όσο και από πλευράς λειτουργίας του ηλεκτρονικού μέρους του 
εξοπλισμού, ως εξής: 
 
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής για την προμήθεια  ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης 
πολιτών, μεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ 

ΠΕ 3 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡ.ΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΦΑΡΑΧ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΤΣΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

ΔΕ38 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ 

 
Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται να οριστεί η ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ. 
 
Την πρόεδρο αναπληρώνει ο ανώτερος σε βαθμό υπάλληλος και μεταξύ ομοιόβαθμων, ο 
υπάλληλος που έχει περισσότερα χρόνια στο βαθμό. 
 
Η ανωτέρω επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 



1. Γνωμοδότηση 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, 

2. Παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβή των υλικών με αντίστοιχη εφαρμογή των 
άρθρων 206 έως 215, 

3. Εισήγηση 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, 

4. Παρακολούθηση και έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της 
σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

5. Εισήγηση λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 
6. Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ

Εσωτ Διανομή:  
1) Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών 

2) Τμήμα Προμηθειών 


