
       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 5678/10.02.2017 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 4ης Τακτικής Συνεδρίασης 

      του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  052/2017                                                      ΘΕΜΑ 

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και 

παραλαβής του στεγάστρου γηπέδου μπάσκετ στο 

Ο.Τ. 2166Α, βάσει του Ν. 4412/2016 

 

Σήμερα την 9η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4640/03.02.2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου 

που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους 

Δημοτικούς Συμβούλους την  03.02.2017.     

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, 

ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  

ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ,  ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Δ.Σ.:, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 

ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, , ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Ο Δ.Σ. κος Φεγγερός Β. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος 

 κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη ομόφωνα, 

ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την «Συγκρότηση 

επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του στεγάστρου γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ. 2166Α, 

βάσει του Ν. 4412/2016», λόγω του επείγοντος του θέματος 

 

    ******************* 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για 

συζήτηση το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά τη συγκρότηση επιτροπής 

παρακολούθησης και παραλαβής του στεγάστρου γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ. 2166Α, βάσει του Ν. 

4412/2016. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 5350/08.02.2017 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010) περί αρμοδιοτήτων του 

Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το οποίο 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. Το άρθρο 221 παρ. 11 περ. β του ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016), όπως ισχύει, όπου 

ορίζεται ότι «Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται 

τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου 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». 

3. Το άρθρο 221 παρ. 11 περ. δ του ν. 4412/16, (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) όπως ισχύει, όπου 

ορίζεται ότι: «Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 
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αποφαινόμενου 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». 

4. Το άρθρο 221 παρ. 3 του ν. 4412/16, όπως ισχύει, 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..……….». 

5. Το άρθρο 221 παρ. 4 του ν. 4412/16, όπως ισχύει 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». 

6. Το άρθρο 221 παρ. 6 του ν. 4412/16, όπως ισχύει, όπου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση 

και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του ν. 2690/1999, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου» 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης 

και παραλαβής δημόσιας σύμβασης προμήθειας στεγάστρου γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ. 2166 

Α,  βάσει του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, αποτελούμενη από: 

 
Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 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, 

 Παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβή των υλικών με αντίστοιχη εφαρμογή των 

άρθρων 206 έως 215, του ν. 4412/2016. 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Μαγγίνα Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

2. Μιχαηλίδης Ανδρέας Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

3. Καλαμιώτης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Παπαζήση Μαρία Πολιτικός Μηχανικός 

2. Μακράκη Κερανία Πολιτικός Μηχανικός 

3. Κωνσταντόπουλος Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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 Παραλαβή των παραδοτέων βάσει των οριζομένων στα άρθρα 219 και 220 του ν. 

4412/2016.  

 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, 

 Παρακολούθηση και έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης 

και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και διενέργεια του 

απαιτούμενου ελέγχου κατά τη διαδικασία παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, 

 Εισήγηση λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων, και 

 Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

      ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  

 

                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 

3852/2010. 

Β. Εγκρίνει τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημόσιας 

σύμβασης προμήθειας στεγάστρου γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ. 2166 Α,  βάσει του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει, αποτελούμενη από: 

 
Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Μαγγίνα Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

2. Μιχαηλίδης Ανδρέας Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

3. Καλαμιώτης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Παπαζήση Μαρία Πολιτικός Μηχανικός 

2. Μακράκη Κερανία Πολιτικός Μηχανικός 

3. Κωνσταντόπουλος Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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 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, 

 Παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβή των υλικών με αντίστοιχη εφαρμογή των 

άρθρων 206 έως 215, του ν. 4412/2016. 

 Παραλαβή των παραδοτέων βάσει των οριζομένων στα άρθρα 219 και 220 του ν. 

4412/2016.  

 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, 

 Παρακολούθηση και έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης 

και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και διενέργεια του 

απαιτούμενου ελέγχου κατά τη διαδικασία παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, 

 Εισήγηση λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων, και 

 Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής.» 

 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

                

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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