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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 338
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών
Πρακτικό της με αριθ. 27/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Παπάγου – Χολαργού, της 9ης του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015.
Στο Χολαργό σήμερα, 09/12/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
29454/04-12-2015, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 25 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Οικονόμου Δ., Δεμέστιχας Π., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε.,
Χατζής Μ., Τσικρικώνη Α.–Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α.,
Αρβανίτη Γ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης
Α., Τίγκας Κ.–Π., Ζήκας Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής Ι., Φασούλη Α.,
Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Ρεμούνδος Γ.
ΑΠΟΝΤΕΣ
Παρίση Χ., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Κουτάκης Ν., Τούτουζας Δ.,
Αποστολόπουλος Ν., Νικολάου Δ., Πολυκαλά Χ. (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα).
Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων
Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος και ο
δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Αναστασίου για την τήρηση των πρακτικών της
συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 9ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, είπε τα κάτωθι:
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 του ΠΔ 28/1980: «Η παραλαβή
κάθε δημοτικής προμήθειας εκτελείται από επιτροπή, η οποία αποτελείται από δυο
υπαλλήλους του δήμου και ενός δημοτικού συμβούλου. Σε περίπτωση έλλειψης
υπαλλήλων ορίζονται ισάριθμοι αυτών δημοτικοί σύμβουλοι. Οι δημοτικοί
σύμβουλοι ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, οι δε υπάλληλοι από
το δήμαρχο. Προτιμώνται οι κατά βαθμό ανώτεροι. Μαζί με τα τακτικά μέλη
ορίζονται και τα αναπληρωματικά».
Σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 του ανωτέρω ΠΔ, οι διατάξεις του Π.Δ. έχουν
αναλογική εφαρμογή και για τις υπηρεσίες.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 273, παρ. 3, του Ν.3463/06, μέχρι την έκδοση του
προεδρικού διατάγματος της παρ. 2, του άρθρου 209, οι κάθε είδους υπηρεσίες,
εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3316/2005, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, με την
επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ.346/1998 ως ισχύει (πλέον ΠΔ 60/2007).
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011: «Στις περιπτώσεις που για τη νόμιμη
συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων
διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από
υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο, ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή
ιδιότητάς του, τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, μεταξύ
όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω
συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση
του συλλογικού οργάνου υπηρεσία».
Κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ΄ αριθ.
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4.11.2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/7.11.2011 τ.Β).
Επίσης, σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ οικ.21700/19.9.2012 εγκύκλιο του Υπ.
Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης: «στην περίπτωση που
προβλέπεται η συμμετοχή μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου σε συλλογικό όργανο
με το προαναφερόμενο αντικείμενο, το μέλος αυτό θα προκύψει μετά από
διαδικασία κληρώσεως, εφόσον τούτο δεν πρόκειται για την περίπτωση της, κατά
το άρθρο 13 του Ν.2690/1999, έννοιας της εκλογής ή υπόδειξης από τρίτους.»
Η γραμματεία του δημοτικού συμβουλίου διενήργησε την 7η Δεκεμβρίου 2015
κλήρωση, για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων που θα αποτελούν μέλη
(τακτικό και αναπληρωματικό) της επιτροπής παραλαβής του 2016.
Τα ονόματα των συμβούλων που κληρώθηκαν φαίνονται στο από 07/12/2015
πρακτικό κληρώσεως, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Από την εν λόγω κλήρωση αναδείχθηκε ως τακτικό μέλος η Δημοτική Σύμβουλος κα
Βασιλική Μπουφούνου και αναπληρωματικό αυτής το δημοτικό σύμβουλο κ.
Βασίλειο Σιαμάνη.
Μετά τα ανωτέρω, προτείνεται ο ορισμός των ως άνω Δημοτικών Συμβούλων ως
μελών (τακτικού και αναπληρωματικού) της επιτροπής παραλαβής εργασιών –
υπηρεσιών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό
Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως επίσης και την πρόταση του
Προέδρου,
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει ως μέλος της Επιτροπής παραλαβής των εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου
Παπάγου-Χολαργού, για το έτος 2016, τη δημοτική σύμβουλο κα Βασιλική
Μπουφούνου και αναπληρωματικό μέλος αυτής το δημοτικό σύμβουλο κ. Βασίλειο
Σιαμάνη.
Τα μέλη της ως άνω Επιτροπής με την ιδιότητα του υπαλλήλου θα οριστούν με
σχετική απόφαση Δημάρχου.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Ρεμούνδος Γ.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Ελένη Γεωργακοπούλου
Δημήτριος Οικονόμου
Τα Μέλη
Δεμέστιχας Π., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ.,
Τσικρικώνη Α.–Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη
Γ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας
Κ.–Π., Ζήκας Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Κουγιουμτζόπουλος Χ.,
Στάππας Ν., Ρεμούνδος Γ.

