
 

 

 

                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ       
Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2023 Τακτικής Συνεδρίασης Διά ζώσης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού. 
 
Αριθμ. Απόφασης: 7/2023. 
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Προμηθειών του Δ. Αμοργού μέχρι 31-
12-2023. 
Στην Αμοργό, σήμερα την 19η του μηνός Ιανουαρίου του Έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
17:00 μ.μ, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική Διά ζώσης Συνεδρίαση, ύστερα 
από την υπ’ αρ. πρωτ.: 197 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γρίσπου Σταματίου με ημερομηνία 13-
01-2023, η οποία δόθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ.Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και στους 
Προέδρους/Εκπροσώπους των Τ. Κοινοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
67 του Ν.3852/2010, των άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006, τις σχετικές διατάξεις του 
Ν.4555/2018, αλλά και με όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των 
συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 
13 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα και συμμετείχαν τα 9 μέλη, παρόντων – 
συμμετεχόντων επίσης του Δημάρχου Αμοργού κ. Καραϊσκου Ελευθερίου και της Γραμματέως 
του Δήμου κας Μενδρινού Ειρήνης, για τη τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.  
Έτσι κατά τη συζήτηση του θέματος: 
 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι                                      Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
 Γρίσπος Σταμάτιος                                                                     Γρίσπος Κων/νος            
 Δεσποτίδη Καλλιόπη                                                                  Παναγάκης Γεώργιος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 Νομικού – Ψακή Δήμητρα                                                          Βασσάλος Εμμανουήλ 
 Λουδάρος Γεώργιος                                                                   Ψυχογυιού  Ελευθερία 
 Γαβαλά Άννα             
 Γιαννακοπούλου Ειρήνη  
 Πράσινος Νικόλαος                                                                                                
 Σπανός Θεόδωρος   
 Κωβαίος Ευάγγελος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                       

   Παρόντες Πρόεδροι  Τοπ. Κοινοτήτων                Απόντες Πρόεδροι Τοπ. Κοινοτήτων  
Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού)                                       Γαβαλάς Ιωάννης   (Αιγιάλης)                                              

Δ                                                                                             Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων         Απόντες Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων  
      --------------------------------                                                   Κωβαίος Ελευθέριος (Αρκεσίνης)                                      
                                                                                                Μαρίνης  Αντώνιος (Θολαρίων)                                                                                                   
                                                                                                Νομικού Μαρία  (Βρούτση) 

                                                                                                                                                                  

 
 
 

 
Οι παραπάνω αναφερόμενοι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι / Εκπρόσωποι των Τ. 
Κοινοτήτων δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα.          
Μετά τη συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ., το Δ.Σ. προχώρησε στη συζήτηση του 7ου θέματος 
της Η.Δ., όπως αυτό επιγράφεται παραπάνω. 

Το εν λόγω θέμα (7ο Ημερησίας Διάταξης) εισήχθη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ως εξής: 
Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περ.49 

του άρθρου 22 του Ν.4441/2016 ΄΄ 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 
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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΄΄. 

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(Α΄226)’’ 

(άρθρο 221 παρ.11ε του Ν.4412/2016).    

Με το άρθρο 22 παρ.49 του Ν.4441/2016 ΄΄ προστίθενται περίπτωση στ΄ στην παρ.11 του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016 ωε εξής: ΄΄ στ. τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου 

συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα 

που διενεργεί τον διαγωνισμό…΄΄. 

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 

συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από 

διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να 

συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο."  

Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. 

Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί 

να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας 

κληρώσεως (άρθρο 26 του Ν.4024/2011). 

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκαν η υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 

21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών 

οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την 

αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 

2540/07.11.2011 τεύχος Β') και η υπ'αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04.11.2011 Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικές με το θέμα. 

Για την επιλογή των μελών της συγκεκριμένης Επιτροπής διενεργήθηκε σχετική κλήρωση από τη 

λίστα ονομάτων των μονίμων υπαλλήλων του Δήμου. 

Το Τμήμα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, παρουσία του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου, διενήργησε τη Δευτέρα 16-01-2023  και ώρα 10:00 κλήρωση - από τη 

λίστα ονομάτων των υπαλλήλων του Δήμου - για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και 

αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του Δ. 

Αμοργού μέχρι 31/12/2023. 

Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 198/16-01-2023             

Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας. 

Σύμφωνα με το πρακτικό κληρώσεως, η Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου μας 

προτείνεται να είναι τριμελής και να αποτελείται από τα εξής τακτικά και αναπληρωματικά μέλη: 

1. Γιαννακού Αναστασία, Δημοτική Υπάλληλο, με αναπληρωτή της τον Ρούσσο Κων/νο, 

Δημοτικό Υπάλληλο. 

2. Μενδρινού Ειρήνη, Δημοτική Υπάλληλο, με αναπληρωτή της την Θεολογίτου Μαρία, Δημοτική 

Υπάλληλο. 

3. Κωβαίο Γεώργιο, Δημοτικό Υπάλληλο, με αναπληρωτή του την Πρέκα Ελένη, Δημοτική 

Υπάλληλο. 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000011618_N0000014673_S0000069123
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000011618_N0000014673_S0000069123
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Στο με Α.Π.2/45897/0026/14-7-2017 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και ελέγχου εφαρμογής 

Δημ/κών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφέρονται στην ενότητα Γ΄ του 

εγγράφου με τίτλο ΄΄Ασυμβίβαστα κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και την πληρωμή 

δαπανών΄΄  τα εξής: ΄΄….οι ασκούντες τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων/Τμημάτων Προμηθειών 

δεν δύναται να εμπλέκονται καθοιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία δέσμευσης των πιστώσεων και 

πληρωμής των δαπανών (εκκαθάριση δαπάνης/έκδοση τίτλου πληρωμής/εξόφληση), ενώ οι 

προϊστάμενοι  και υπάλληλοι που υπηρετούν στις Διευθύνσεις/Τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης 

και Προμηθειών δεν δύναται να μετέχουν σε Επιτροπές προμηθειών…..(Ν.4270/2014)΄΄ 

Κατόπιν τούτων, χρειάζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συγκρότηση, βάσει των 
ανωτέρω, της εν λόγω Επιτροπής και ορισμού του Προέδρου και Αντιπροέδρου της. 
Προτείνεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής η Δημοτική Υπάλληλος Γιαννακού Αναστασία και 

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής η Δημοτική Υπάλληλος Μενδρινού Ειρήνη. 

Η εν λόγω Επιτροπή να καλύπτει και τις περιπτώσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου 
Αμοργού, αν χρειαστεί και προκύψουν, αρμοδιότητας της εν λόγω Επιτροπής, λόγω έλλειψης 
προσωπικού σ΄ αυτά΄΄.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του: 

- την παραπάνω εισήγηση και τα  αναφερόμενα σ΄ αυτή. 

- τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 

- τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν.3852/2010, των άρθρων 75 και 93 του 

Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06), τις σχετικές διατάξεις του Ν.4555/2018, αλλά και τα όσα αναφέρονται 

στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά 

το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σχετικές 

εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

A) Συγκροτεί την Επιτροπή παραλαβής Προμηθειών Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2023 με τα εξής 

μέλη: 

1.  Γιαννακού Αναστασία, Δημοτική Υπάλληλο, με αναπληρωτή της τον Ρούσσο Κων/νο, Δημοτικό 

Υπάλληλο. 

2.  Μενδρινού Ειρήνη, Δημοτική Υπάλληλο, με αναπληρωτή της την Θεολογίτου Μαρία, Δημοτική 

Υπάλληλο. 

3. Κωβαίο Γεώργιο, Δημοτικό Υπάλληλο, με αναπληρωτή του την Πρέκα Ελένη, Δημοτική 

Υπάλληλο. 

B) Oρίζει Πρόεδρο της Επιτροπής τη Δημοτική Υπάλληλο Γιαννακού Αναστασία και Αντιπρόεδρο 

της Επιτροπής τη Δημοτική Υπάλληλο Μενδρινού Ειρήνη. 

Γ) Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα μέλη της εν λόγω Επιτροπής. 
Έργο της Επιτροπής να είναι η παρακολούθηση και παραλαβή κάθε είδους Προμήθειας που 
αφορούν το Δήμο Αμοργού και τα Νομικά του Πρόσωπα (λόγω έλλειψης προσωπικού σ΄ αυτά), 
μέχρι 31/12/2023.    

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2023      
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Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

   Ο Πρόεδρος                                                                           Τα  μέλη 
 
   Γρίσπος Σταμάτιος                                                               Δεσποτίδη Καλλιόπη 

                                                                                              Νομικού – Ψακή Δήμητρα 
                                                                        Λουδάρος Γεώργιος 

                                                              Γαβαλά  Άννα 
                                                                                                Γιαννακοπούλου Ειρήνη    
                                                                                                Πράσινος Νικόλαος  

                                                               Σπανός Θεόδωρος 
    Η Γραμματέας                                                                    Κωβαίος Ευάγγελος        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                               
  Μενδρινού Ειρήνη    
 
 

                                                     Πιστό απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

ΓΡΙΣΠΟΣ   ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
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