ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..7η/2019..
της ..19/3/2019..

..Αριθ. Απόφασης:156/2019..
ΘΕΜΑ 24ο: «Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας ηλεκτρονικού
εξοπλισμού για ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης
πολιτών, μεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 7ης/19-3-2019 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Σήμερα την ..19η Μαρτίου 2019.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την
υπ’ αριθ. ..12632/15-3-2019.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..21.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πρόεδρος.
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
4. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
5. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
6. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
7. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
8. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
9. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
10. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
11. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).
12. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
13. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
14. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
15. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΧΡΟΝΟΠΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
2. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
3. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
4. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
6. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
7. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
8. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
9. ΦΩΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
10. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
11. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
12. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
13. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
14. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
15. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
16. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ).
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16.
17.
18.
19.
20.
21.

ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

17. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
18. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
19. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
20. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη
σημερινή Συνεδρίαση.
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ.
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης
κ.Κόκκαλης Εμμανουήλ.
Απουσίες:
 Οι Δ.Σ.
κ.κ. Χρονόπουλος Πέτρος(δικαιολογημένη απουσία),Λυρούδιας Ευάγγελος,
Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Καγιαλή Ελπίς, Κοντάκης Κυριάκος, Κριεμάδης Στέφανος,Φωτέλης
Λουκάς,Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Μπιτάκος Παναγιώτης, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη,
Παντέλογλου Τεύκρος, Μαγγίνα Στέλλα –Σοφία, Ρηγοπούλου, Βασιλική, Γιαννουλάτος
Σπυρίδων(δικαιολογημένη απουσία),Υφαντής Ηλίας, Ίσσαρης Γρηγόριος(δικαιολογημένη
απουσία), και Κρητικός Αθανάσιος(δικαιολογημένη απουσία),απουσίαζαν καθ’ όλη τη
διάρκεια της συνεδρίασης.
Προσελεύσεις:
 Οι Δ.Σ. κ. κ. και Στασινοπούλου Αναστασία, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Λουκάτου Ανθή
προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
Αποχωρήσεις:
 Ο Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέματος.
 Ο Δ. Σ. κ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10ου θέματος
της Η.Δ.
 Ο Δ. Σ. κ.Μπάσης Αναστάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 16ου θέματος.
 Οι Δ. Σ. κ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, αποχώρησαν κατά τη
διάρκεια συζήτησης του 18ου θέματος της Η.Δ.
 Οι Δ. Σ. κ.κ Καλαφατέλης Ιωάννης και Τσουδερός Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 19ου θέματος της Η.Δ.
 Ο Δ. Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 20ου θέματος
της Η.Δ.
 Ο Δ. Σ. κ.Φωτάκης Ιωάννης, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24ου θέματος της
Η.Δ.
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ.Γεροντογιάννη Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
 Τα θέματα με α/α 22, 23,27,28,29 και 30 αποσύρθηκαν από την Η.Δ.
..Αριθ. Απόφασης:156/2019..
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 ΘΕΜΑ 24ο: «Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας ηλεκτρονικού
εξοπλισμού για ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης
πολιτών, μεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων».
Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..24ου.. της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο
στον Αντιδήμαρχο Διοίκησης & Ανθρωπίνου Δυναμικού κ. Δαρδαμάνη Βασίλειο να προβεί
στην εισήγηση του θέματος.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος είπε τα εξής:
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 ΔιοίκησηςΠρόγραμμα 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,
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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,
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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.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.).
 Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006,
τεύχος Α΄).
 Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016).
 Τις διατάξεις του Νόμου 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», οι οποίες
εφαρμόζονται για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.
 Την αριθ. 282/2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμημα Α΄).
 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
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

ΟΜ Ο Φ Ω Ν Α

Συγκροτεί την επιτροπή 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 και ορίζει τα μέλη της, 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
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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.
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο Δημάρχου.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και με την
ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.

6/6

