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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών   

και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023 βάσει του ν. 4412/2016.

Λαμβάνοντας υπόψη:
      Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 40 του ν. 
4735/20  
      Το άρθρο 221 παρ. 11β όπου ορίζεται ότι «Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της 
σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 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. Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει 
υπάλληλος με την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του 
δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. 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.»
       Το άρθρο 221 παρ. 11δ  όπου ορίζεται ότι: «Για την παραλαβή του τμηματικού ή συνολικού 
αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής επιτροπή παραλαβής με απόφαση 
του αρμόδιου 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. Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος με την 
αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του Δημοσίου ή του 
ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ως μέλη της εν λόγω επιτροπής δύναται να ορίζονται και υπάλληλοι, στους 
οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 216. 
       Το άρθρο 221 παρ. 11ε όπου ορίζεται ότι: «Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου 
συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που 
διενεργεί τον διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις γενικές 
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.  
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        Το άρθρο 221 παρ. 11στ όπου ορίζεται ότι: «Η επιτροπή της περ. β’ γνωμοδοτεί και για ζητήματα 
τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132.» 
       Το άρθρο 221 παρ. 3 όπου 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. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια 
βάση, οι διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός 
του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο.» 
      Το άρθρο 221 παρ. 4 όπου ορίζεται ότι: «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.»
        Το άρθρο 221 παρ. 6 όπου 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.»
         Με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄09-03-1999) «Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας» ορίζεται ότι: «ο πρόεδρος και ο γραμματέας του συλλογικού οργάνου ορίζονται, μαζί με 
τους αναπληρωματικούς τους, με την πράξη συγκρότησης του»  
              
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών, παρακαλούμε για τη λήψη 
απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ο Δήμαρχος α/α

Νικολέττα Βομπιράκη
Η νέα διοργάνωση θα αποτελέσει το κλειδί για την πράσινη και την κυκλική οικονομία γιʼ αυτό και θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των υδάτων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στις αποκαλούμενες «έξυπνες πόλεις», στην ενέργεια, στη διαχείριση της βιομάζας και την 

προοπτική δημιουργίας υποδομών μηδενικών αποβλήτων. Αντιδήμαρχος
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