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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 25ης/28-12-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 120/2020 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το 
έτος 2021. 

 Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 28 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 20:00, 
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική και δια 
περιφοράς συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-
2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19, σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά 
το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», 
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 4056/23-12-2020 πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας. 
 Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, 
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 - μελών 
δήλωσαν συμμετοχή -17- μέλη και ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος   
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Γκίκας Ιωάννης   
5 Εμμανουήλ Δημήτριος   
6 Τράντα Ιωάννα   
7 Καμκούτης Θωμάς   
8 Αχίλλας Γεώργιος   
9 Ζορζοβίλης Ζήνων   

10 Κουκόλη Σοφία   
11 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
12 Τσέγκος Νικόλαος   
13 Τέτος Νικόλαος   
14 Παπαδημητρίου Ζήνων   
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
16 Μανώλας Αριστείδης   
17 Γκαμπράνη Ειρήνη   
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος   
2 Κουκάλης Ζήνων   
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3 Μυλωνά Κατίνα   
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   
5 Τζάτσου Βάϊα   
6 Παπανδρίτσα Μαρία   
7 Μύρος Δημήτριος   

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου   
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής   
3 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 

Η εισήγηση για το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η οποία είχε αποσταλεί μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη, ανέφερε τα εξής: 

Στην παρ.11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-
2019/τ.Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 
παρ. 27 και 28 του άρθρου 43 του Ν. 4605 (ΦΕΚ 52/01-04-
2019/τ.Α΄)«Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν 
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή 
τους (EEL 157 της 15.6.2016) Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» και ισχύει, αναφέρονται τα εξής : 
«περ. β)Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα 
Εκτέλεσης της Σύμβασης. 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»…. 
«περ. δ)Για την παραλαβή του αντικειµένουτµηµατικού ή συνολικού σύµβασης 
παροχής υπηρεσιών, συγκροτείται τριµελής Επιτροπή παραλαβής µε απόφαση του 
αρµόδιουαποφαινοµένου 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 ορίζονται και υπάλληλοι στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 216.» 
«περ. 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).» 
«περ. στ) Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από 
υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το 
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διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις 
ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.» 
«περ. 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.» 
«περ. η) 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 συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης ή 
Παραλαβής και το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας 
Υπηρεσίας.» 
η. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για τη συμπλήρωση ή τη συγκρότηση των 
επιτροπών της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη 
αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της 
Επιτροπής.». 
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-
06-2006/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» 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. 
 Με βάση τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στον ορισμό 
μελών στις επιτροπές για την παρακολούθηση και παραλαβή των προμηθειών και των 
υπηρεσιών του ∆ήµου, για το έτος 2021, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση και τις 
διατάξεις: 
α) του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-
2014/τ.Α΄)«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και το άρθρο 
72 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/τ.Α’) [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]. 
β) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2019/τ.Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
γ) της παρ. 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του Ν. 
4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκε ο Δήμος 
Βελβεντού, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε από την εγκατάσταση της νέας δημοτικής 
αρχής δηλ. από 01-09-2019. 
• Την αριθμ. 12/270/14-10-2019 Απόφαση Δημάρχου «Τοποθέτηση προσωπικού στις 
οργανικές μονάδες του Μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Βελβεντού». 
 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τέτος Νικόλαος, κ. Παπαδημητρίου Ζήνων, κα 

Θεοχαροπούλου Ελευθερία και ο κ. Μανώλας Αριστείδης δήλωσαν παρόντες στη 
συνεδρίαση και απείχαν από την ψηφοφορία όλων των θεμάτων.  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αφού 
έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, μέσω της αποστολής 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Α. Ορίζει ως μέλη: 
 
1. Στην τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (πλην 
ανταλλακτικών οχημάτων-μηχανημάτων): 
 

Α/Α Τακτικά Μέλη Ιδιότητα 

1 Γάγας Χαρίλαος ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 

2 Μαργιούλα Ευαγγελία ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 
 

3 Καρακίτσιος Νικόλαος ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων  

Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Ιδιότητα 

1 Αγγέλη Ειρήνη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

2 Κακούλη Ελισάβετ ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 

 
2. στην τριμελή επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών (πλην επισκευής οχημάτων-
μηχανημάτων): 
 

Α/Α Τακτικά Μέλη Ιδιότητα 

1 Αγγέλη Ειρήνη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  

2 Κακούλη Ελισάβετ ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών  

3 Μπιάλας Γεώργιος ΥΕ Εργατών Καθαριότητας -Εργατών 
καθαρισμού Εξωτερικών Χώρων 

Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Ιδιότητα 

1 Ζανδές Λάζαρος ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 

2 Καρακίτσιος Νικόλαος ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 

3 Γκαμπράνης Κωνσταντίνος ΥΕ Εργατών Καθαριότητας -Εργατών 
καθαρισμού Εξωτερικών Χώρων 

 

   3. στην τριμελή επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών και υπηρεσιών για την επισκευή 
και συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων: 
 

Α/Α Τακτικά Μέλη Ιδιότητα 

1 Καρακίτσιος Νικόλαος ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 

2 Γάγας Χαρίλαος ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 

3 Γκαμπράνης Κωνσταντίνος ΥΕ Εργατών Καθαριότητας -Εργατών 
καθαρισμού Εξωτερικών Χώρων 

Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Ιδιότητα 
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1 Μπιάλας Γεώργιος ΥΕ Εργατών Καθαριότητας -Εργατών 
καθαρισμού Εξωτερικών Χώρων 

2 Αγγέλη Ειρήνη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3 Ζανδές Λάζαρος ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 

 
Β. Ορίζει ως χρόνο διάρκειας των επιτροπών το έτος 2021.  
Οι διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, 
θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο. 
Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη των επιτροπών.  
 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 120/2020. 
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Η Πρόεδρος         Τα Μέλη 
 
(σφραγίδα – υπογραφή)       (υπογραφές) 

 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Βελβεντό, 29 Δεκεμβρίου 2020 

 
 
 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  
 
 

Βάϊα Μαλλού 
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