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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.10/7-4-2020 πρακτικό, τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 91

Περίληψη
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής αντικειμένου των συμβάσεων
προμηθειών, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016

Στην Ξάνθη, σήμερα 7 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 09:00 – 12:00 ώρα λήξης, συνήλθε σε
τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.9051/3-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την αριθμ.40/-31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ
και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να
συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
6. Παπαδόπουλος Κυριάκος
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
7. Παπαχρόνης Ιωάννης
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
8. Σταυρακάρας Παναγιώτης
4. Ζερενίδης Ιωάννης
9. Φανουράκης Εμμανουήλ
5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της διά περιφοράς συνεδρίασης τής
Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών
την αριθμ.πρωτ.8930/1-4-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών, η
οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδ. ιδ’ του άρθρου 72 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ – 87 Α’/7-62010) «Νέα Αρχιτεκτονική τις Αυτοδιοίκησης και τις Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες: «Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον
έλεγχο και την παρακολούθηση τις οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες
αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: …. ιδ) 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. Τις διατάξεις
του άρθρου 221 παρ. 11 εδ. β’ έως ζ’ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες: «11. …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. 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 της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα
Εκτέλεσης της Σύμβασης. 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. Ως μέλη της Επιτροπής του
παρόντος δύναται να συμμετέχουν και ορίζονται και υπάλληλοι στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 216. 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 (A' 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.». 3. Τις διατάξεις του
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άρθρου 219 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σύμφωνα
με τις οποίες: 1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221. 2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής
διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να
παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε
παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς
έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή
την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα
ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι
παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης,
συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από
τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα: α) Στην
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται
να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. β) Αν
διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου
οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο
άρθρο 220. 5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια. 6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή
του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε
όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται
υπόψη.». 4. Τις Π.Ν.Π.(ΦΕΚ Α/55/11-03-2020, Π.Ν.Π.(ΦΕΚ Α/64/14-03-2020, Π.Ν.Π.(ΦΕΚ Α/68/20-032020. 5. Την υπ’αριθ.23/2020 εγκύκλιο του Υπ.Εσωτερικών, το υπ’αριθ.18919/18-03-2020 έγγραφο του
Υπ.Εσωτερικών. 6. Την ανάγκη συγκρότησης των Επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή του
αντικειμένου των συμβάσεων προμηθειών, η οποία σύμβαση προμήθειας θα λάβει χώρα εντός του έτους
2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 7. Τους υπηρετούντες υπαλλήλους στο Δήμο Ξάνθης. 8.
Την με αριθμό πρωτ.8927/01-04-2020 αναφορά του προϊσταμένου του τμήματος λογιστηρίου &
προμηθειών.
Προκειμένου να συγκροτηθεί επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου των
συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή, τον
ορισμό υπαλλήλων του Δήμου μας, ως μελών στην παρακάτω Επιτροπή, για τις συμβάσεις προμηθειών, η
σύμβαση των οποίων θα λάβει χώρα εντός του έτους 2020:
- Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων προμηθειών και
υπηρεσιών που αφορούν το Πρόγραμμα Ι – Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής
(Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ, για το έτος 2020 και παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου των
συμβάσεων προμηθειών για είδη πρώτης ανάγκης όπως αυτά ορίζονται με το υπ’αριθ.18919/18-032020 έγγραφο του Υπ.Εσωτερικών.
Εισηγούμαι να ορισθούν τρεις (3) δημοτικοί υπάλληλοι, ο καθένας με τον αναπληρωτή του. Ο ένας να
ορισθεί ως Πρόεδρος, όπως κατωτέρω:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Χατζηαντωνίου Κυριακή ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α ως πρόεδρος
2.Χρηστίδης Ανδρέας ΠΕ Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής,με βαθμό Β
3.Θεοδωρίδης Χριστόδουλος ΠΕ Γυμναστών,με βαθμό Α
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Πασματζή Σοφία ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α
2.Πιπέλης Θεόδωρος ΠΕ Εκπαιδευτικών-Θεολογικών Επιστημών,με βαθμό Α
3.Αλεξόπουλος Ευριπίδης ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β
Η Επιτροπή θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
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α) θα εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της εκάστοτε σύμβασης,
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή
αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο,
β) θα συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής,
γ) θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της εκάστοτε σύμβασης και
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και
δ) θα εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων
ε) θα εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με
την επιφύλαξη του άρθρου 41 του Ν.4412/2016.
Όσον αφορά τη συγκρότηση και τη λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής, εφαρμόζονται οι διατάξεις
του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.»
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και Κυριάκος Παπαδόπουλος, σύμφωνα με
την από 7-4-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους, καταψηφίζουν, διότι α) δεν υπάρχει εισήγηση υπηρεσιακούυπαλλήλου και διότι β) η προτεινόμενη, από τον Αντιδήμαρχο, επιτροπή των Δημοτικών υπαλλήλων δεν
πληροί στο σύνολό της όλα τα απαιτούμενα κριτήρια.
Ο δημοτικός σύμβουλος, Παναγιώτης Σταυρακάρας, σύμφωνα με την από 7-4-2020 ηλεκτρονική
δήλωσή του, καταψηφίζει διότι δεν υπάρχει εισήγηση του αρμόδιου υπηρεσιακού υπαλλήλου και επίσης
διότι θεωρούμε ότι η συγκρότηση της συγκεκριμένης επιτροπής παραλαβής θα μπορούσε να
πραγματοποιηθεί ύστερα από κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων.
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Συγκροτεί Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων προμηθειών
και υπηρεσιών που αφορούν το Πρόγραμμα Ι – Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.)
του ΤΕΒΑ, για το έτος 2020 και παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων
προμηθειών για είδη πρώτης ανάγκης όπως αυτά ορίζονται με το υπ’αριθ.18919/18-03-2020 έγγραφο του
Υπ. Εσωτερικών:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Χατζηαντωνίου Κυριακή ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α ως πρόεδρος
2.Χρηστίδης Ανδρέας ΠΕ Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, με βαθμό Β
3.Θεοδωρίδης Χριστόδουλος ΠΕ Γυμναστών, με βαθμό Α
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Μπασματζή Σοφία ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α
2.Πιπέλης Θεόδωρος ΠΕ Εκπαιδευτικών-Θεολογικών Επιστημών,με βαθμό Α
3.Αλεξόπουλος Ευριπίδης ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β
Η Επιτροπή θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) θα εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της εκάστοτε σύμβασης,
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή
αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο,
β) θα συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής,
γ) θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της εκάστοτε σύμβασης και
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και
δ) θα εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων
ε) θα εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με
την επιφύλαξη του άρθρου 41 του Ν.4412/2016.
Όσον αφορά τη συγκρότηση και τη λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής, εφαρμόζονται οι διατάξεις
του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Παναγιώτης Σταυρακάρας
και Κυριάκος Παπαδόπουλος, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης
απόφασης.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
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