
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΙΜ4Ω1Η-Ε4Τ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αρ. Απόφ.:    04/2021

                                                                  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Σερίφου

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Δήμου Σερίφου για το έτος
2021.

Στη Σέριφο σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μμ.

στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε έκτακτη δια

περιφοράς  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την  497-26/01/2021

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα

με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,  δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν

παρόντα τα παρακάτω (7) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος                
2. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος

3. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

4. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος

5. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος

6. Χρυσολώρας Θεόδωρος, μέλος

7. Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος  

                   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου  Σερίφου.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των

μελών για τη συζήτηση επτά  (7) έκτακτων θεμάτων ως κάτωθι:

1.  Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας

εκπόνησης της  μελέτης  «Ηλεκτρομηχανική Μελέτη για τον εκσυγχρονισμό

των αντλιοστασίων λυμάτων Λιβαδίου Σερίφου».



2. Λήψη απόφασης  για  τη  χορήγηση  παράτασης  της  συμβατικής  προθεσμίας

εκπόνησης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη για την αναβάθμιση

και  τον  εκσυγχρονισμό  της  εγκατάστασης  επεξεργασίας  λυμάτων  (ΕΕΛ)

Λιβαδίου Σερίφου».

3. Λήψη απόφασης  για  τη  χορήγηση  παράτασης  της  συμβατικής  προθεσμίας

εκπόνησης  της  μελέτης  «Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  για  την

ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του ΒΙΟΚΑ Σερίφου».

4. Λήψη απόφασης για  τη χορήγηση παράτασης  της  συμβατικής  προθεσμίας

εκπόνησης  της  μελέτης  «Υδραυλική  Μελέτη  για  την  αντικατάσταση  του

κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Λιβαδίου Σερίφου».

5. Ορισμός δικηγόρου για απάντηση σε συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

6. Ορισμός δικηγόρου σε ενιστάμενους μέσω νομικού συμβούλου.

7. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση πυρκαγιάς σε ΧΥΤΑ Σερίφου

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων.

Ο Πρόεδρος,  εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψιν των

μελών της επιτροπής την περ. ιδ., παρ. 1 άρθρου 72 του Ν.3858/2010, σύμφωνα με

την οποία αρμόδιο όργανο για τη συγκρότηση της  επιτροπής είναι  η  Οικονομική

επιτροπή, καθώς ασκεί  καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις  συμβάσεις  παροχής

υπηρεσιών και προμηθειών  του δήμου Σερίφου για το έτος 2021. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω 

ως τακτικά μέλη προτείνονται οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου Σερίφου 

1. Κουζούπης Γεώργιος, 

2. Μέγας Βασίλειος 

3. Στερκούδη Ειρήνη,

 με αναπληρωματικά μέλη τους:

1. Κουζούπη Αντώνιο,

2.  Μαγουλά Γεώργιο του Ιωάννου 

3. Μποφίλιο Ιωάννη αντίστοιχα.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έπειτα από διαλογική συζήτηση

και αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις:



 «Έχοντας  υπόψη:  1.  Τις  διατάξεις  της  παρ.  1  εδ.  ιδ’  του  άρθρου  72  του

Ν.3852/10 (ΦΕΚ – 87 Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική τις Αυτοδιοίκησης

και τις Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα

με τις οποίες: «Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για

τον έλεγχο και την παρακολούθηση τις οικονομικής λειτουργίας του δήμου.

Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές

αρμοδιότητες: …. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις

έργου,  μελετών,  υπηρεσιών και  προμηθειών,  ανεξαρτήτως προϋπολογισμού

πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για

την απευθείας ανάθεση.». 

 Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 εδ. β’ έως ζ’ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ

147 Α’/08-08-2016), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σύμφωνα με τις

οποίες: «11. …β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης

προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης

και  παραλαβής  με  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινομένου  οργάνου  της

Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Εκτέλεσης της Σύμβασης. 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. γ) Με απόφαση του Υπουργού

Οικονομίας,  Ανάπτυξης και Τουρισμού,  που δημοσιεύεται  στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται  οι όροι για τη συγκρότηση των

πρωτοβάθμιων,  μόνιμων  ή  μη,  και  των  δευτεροβάθμιων  επιτροπών

παραλαβής,  η  σύνθεση αυτών,  η  διαδικασία  επιλογής  των μελών  τους  και

κάθε  άλλο  θέμα  σχετικά  με  το  παραπάνω.  δ)  Για  την  παραλαβή  του

αντικειμένου  τμηματικού  ή  συνολικού  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών

συγκροτείται  τριμελής  Επιτροπή  παραλαβής  με  απόφαση  του  αρμόδιου

αποφαινομένου 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.  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. Ως μέλη της Επιτροπής του παρόντος δύναται να συμμετέχουν

και ορίζονται και υπάλληλοι στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα, κατά

τα οριζόμενα στο άρθρο 216. ε) 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 (A' 226).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον ορισμό των μελών της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Σερίφου για

το έτος 2021 ως εξής:

Ως τακτικά μέλη προτείνονται οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου Σερίφου 

1. Κουζούπης Γεώργιος, 

2. Μέγας Βασίλειος 

3. Στερκούδη Ειρήνη,

 με αναπληρωματικά μέλη τους:

4. Κουζούπη Αντώνιο,

5.  Μαγουλά Γεώργιο του Ιωάννου 

6. Μποφίλιο Ιωάννη αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 04/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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