ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 01/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Ορισμός μέλοσς της Δπιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Γημοσίων
σμβάσεων Παροτής Γενικών Τπηρεσιών.
Αριθ. Απόυασης: 08/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 17 ηνπ κελόο Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 595/11-01-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 24 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

ΑΠΟΝΣΔ
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Βνιηώηεο Αξγύξηνο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Νάηζεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Μπάληεο Ινξδάλεο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Καξανύιε Αθξνδίηε
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.

Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλνηήηαο, Πεηξώλ θ.
Κπξηαθόπνπιν Γξεγόξην.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.
11.β, ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ Ν. 4412/2016 “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)” (ΦΔΚ 147/8.8.2016 η.
Α΄), ζα πξέπεη λα νξηζηεί Σξηκειήο Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο πκβάζεσλ
Παξνρήο Γεληθώλ Τπεξεζηώλ ε νπνία απνηειείηαη από έλαλ δεκνηηθό ζύκβνπιν ν νπνίνο ζα
είλαη θαη ν πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο, θαζώο θαη δύν ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ κε ηνπο
αλαπιεξσκαηηθνύο ηνπο. Γηα ηελ επηινγή ησλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο
παξαπάλσ Δπηηξνπήο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε δηελέξγεηα θιήξσζεο από ηηο Αλαζέηνπζεο
Αξρέο.
ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο πξόηεηλε σο ηαθηηθό Μέινο ηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν θ. Ισάλλνπ
Υξήζην, κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ θ. Γειεγηαλλίδε Δπζηάζην.
Η ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο ζα γίλεη κε απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο.
Η παξαπάλσ Δπηηξνπή ζα έρεη ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο, αλαθνξηθά κε πκβάζεηο
Παξνρήο Γεληθώλ Τπεξεζηώλ:
Δηζεγείηαη γηα όια ηα ζέκαηα παξαιαβήο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο,
πξνβαίλνληαο, ζε καθξνζθνπηθνύο, ιεηηνπξγηθνύο ή θαη επηρεηξεζηαθνύο ειέγρνπο ηνπ πξνο
παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ πξνβιέπεηαη από ηε ζύκβαζε ή θξίλεηαη
αλαγθαίν, ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηόθνιια, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα
εθηέιεζε όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ
θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιόγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ όξσλ.
Η ηζρύο ηεο παξαπάλσ Δπηηξνπήο πξνηείλεηαη κέρξη ηελ 31/12/2018, εθηόο εάλ ππάξμεη,
λεόηεξε Απόθαζε νξηζκνύ λέαο Δπηηξνπήο. Η ύπαξμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπηηξνπήο δελ
απνθιείεη ηε ζπγθξόηεζε άιιεο Δπηηξνπήο ζπγθεθξηκέλεο/σλ ζύκβαζεο ή ζπκβάζεσλ
πξνκεζεηώλ.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 11.β, ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ Ν. 4412/2016 “Γεκόζηεο πκβάζεηο
Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ)” (ΦΔΚ 147/8.8.2016 η. Α΄)
 Σελ αλάγθε ζπγθξόηεζεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο πκβάζεσλ
Παξνρήο Γεληθώλ Τπεξεζηώλ, γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Σνλ νξηζκό σο ηαθηηθό Μέινο ηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν θ. Ισάλλνπ Υξήζην, κε
αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ θ. Γειεγηαλλίδε Δπζηάζην γηα ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο
θαη Παξαιαβήο πκβάζεσλ Παξνρήο Γεληθώλ Τπεξεζηώλ .
Β. Η παξαπάλσ Δπηηξνπή ζα έρεη ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο, αλαθνξηθά κε
πκβάζεηο Παξνρήο Γεληθώλ Τπεξεζηώλ:
Δηζεγείηαη γηα όια ηα ζέκαηα παξαιαβήο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο,
πξνβαίλνληαο, ζε καθξνζθνπηθνύο, ιεηηνπξγηθνύο ή θαη επηρεηξεζηαθνύο ειέγρνπο ηνπ πξνο
παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ πξνβιέπεηαη από ηε ζύκβαζε ή θξίλεηαη
αλαγθαίν, ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηόθνιια, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα
εθηέιεζε όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ
θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιόγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ όξσλ.
Γ. Η ηζρύο ηεο παξαπάλσ Δπηηξνπήο νξίδεηαη κέρξη ηελ 31/12/2018, εθηόο εάλ ππάξμεη,
λεόηεξε Απόθαζε νξηζκνύ λέαο Δπηηξνπήο. Η ύπαξμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπηηξνπήο δελ
απνθιείεη ηε ζπγθξόηεζε άιιεο Δπηηξνπήο ζπγθεθξηκέλεο/σλ ζύκβαζεο ή ζπκβάζεσλ
πξνκεζεηώλ.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 08/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

