
       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αριθ. Απόφ.:15/2023                                                                    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 1ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου  

ΘΕΜΑ 15ο(1ο έκτακτο): Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών Δήμου 

Σερίφου για το έτος 2023. 

Στη Σέριφο σήμερα, 15 Ιανουαρίου  2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε τακτική με 

τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 0075-

12/01/2023 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 (4) μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 1. Μποφίλιος Πέτρος, μέλος 

2. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος 

3. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος 

4. Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος 

 

      2.   Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος 

     3. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

 

                

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη. 

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

μελών για τη συζήτηση δυο (2) έκτακτων θεμάτων ως κάτωθι: 

• Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών Δήμου Σερίφου για το έτος 2023. 

• Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Δήμου Σερίφου για το έτος 2023. 

 

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων. 
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Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της επιτροπής την περίοδο ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010, σύμφωνα με την οποία αρμόδιο όργανο για τη συγκρότηση της 

επιτροπής είναι η Οικονομική επιτροπή, καθώς ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής 

για τις συμβάσεις προμηθειών του Δήμου Σερίφου για το έτος 2023. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως τακτικά μέλη προτείνονται οι μόνιμοι υπάλληλοι του 

Δήμου Σερίφου:  

1. Κουζούπης Γεώργιος,  

2. Χατζηγεωργίου Αντώνιος,  

3. Στερκούδη Ειρήνη, 

 με αναπληρωματικά μέλη τους: 

1. Κουζούπη Αντώνιο, 

2.  Ρώτα Σταμάτη- Θωμά,  

3. Μποφίλιο Ιωάννη αντίστοιχα. 

 

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

και αφού έλαβε υπ’ όψιν: 

• Τις διατάξεις της περιόδου ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του 

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

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με 

την οποία: «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: 1. …ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις 

έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 

πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα 

του Δημάρχου…».  

• Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 221 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 οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του 

φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα 
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τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. 

Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει 

υπάλληλος με την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή 

άλλων φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. 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.» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

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

το έτος 2023, ως εξής: 

Ως τακτικά μέλη προτείνονται οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου Σερίφου:  

1.Κουζούπης Γεώργιος,  

2.Χατζηγεωργίου Αντώνιος  

3.Στερκούδη Ειρήνη, 

 με αναπληρωματικά μέλη τους: 

1.Κουζούπη Αντώνιο, 

2. Ρώτα Σταμάτη- Θωμά,  

3.Μποφίλιο Ιωάννη αντίστοιχα. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2023. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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