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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 26/7-9-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 179/2016 
Συγκρότηση επιτροπών έτους 2016  βάσει 

του Ν. 4412/2016. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα                        
7 Σεπτεµβρίου 2016 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 15246/2-9-2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. 
Μιχάλαρου Γεωργίου που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού 
ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα 
µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 18 ήτοι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
Μιχάλαρος Γεώργιος - Πρόεδρος 

 
Καράµπελας Κων/νος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ιωάννα 
Μαυροειδή Βασιλική Ρήγα Ελένη 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος 
∆ήµας Ιωάννης Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος 
Σταµούλης Ιωάννης Ζάλης Αθανάσιος 
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
Σωτηρίου Γεώργιος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Φυλακτός Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 
Καστάνη Αικατερίνη Κόττας Βασίλειος 
Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης 
Πολυχρόνης Ιερόθεος Γρίβα Παναγιώτα 
∆ρυµούσης Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος 
Φωτίου Σταύρος του Κων. -------------- 
Μπερδελής Γεώργιος ∆ηµοσθένης .Λιώτας - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν.Περάµου 
  
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 188/2016 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Καράµπελας Κων/νος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται την συζήτηση του 2ου εκτός ηµερησίας 
∆/ξεως θέµατος που αναφέρεται στην περίληψη, θεωρηθέντος ως κατεπείγοντος 
οµοφώνως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του και θέτει  υπ’ όψη του 
∆ηµοτικού Σ/λίου την υπ’ αριθ. 15554/7-9-2016 εισήγηση του Αντιδηµάρχου του 
∆ήµου µας κ. Πολυχρόνη Ιερόθεου, περί «Συγκρότησης επιτροπών 2016 βάσει του 
Ν. 4412/2016», η οποία έχει ως εξής: 

 
Στις 8/8/2016 εκδόθηκε ο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) σύµφωνα µε το άρθρο 2 του οποίου αλλάζουν βασικοί 
ορισµοί στο πεδίο εφαρµογής των ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  

Ο Ν. 4412/2016 έχει άµεση εφαρµογή από την δηµοσίευσή του γεγονός που 
συνεπάγεται ότι όλες οι συµβάσεις προµηθειών – γενικών υπηρεσιών που ξεκινούν 
από 8/8/2016 θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 4412/16.  

Για το λόγο αυτό χρειάζεται να επανασυγκροτηθούν όλα τα γνωµοδοτικά 
όργανα έτους 2016 σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 221 παρ. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 και 11 του Ν. 4412/2016. 
Ως εκ τούτου προτείνουµε την δηµιουργία των κάτωθι επιτροπών: 
1. Επιτροπή έτους 2016 για την παρακολούθηση και την παραλαβή της 

σύµβασης προµήθειας  
Αρµοδιότητες: 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. 
Στο στάδιο της εκτέλεσης γνωµοδοτούν για κάθε θέµα που ανακύπτει από τη 
σύµβαση και ιδίως επί της παράτασης του συµβατικού χρόνου, κάθε άλλης 
τροποποίησης της σύµβασης και της έκπτωσης του αναδόχου 

2. Επιτροπή έτους 2016 για την παραλαβή του αντικειµένου τµηµατικού ή 
συνολικού σύµβασης παροχής υπηρεσιών  
Αρµοδιότητες: Στο στάδιο της εκτέλεσης γνωµοδοτούν για κάθε θέµα που 
ανακύπτει από τη σύµβαση και ιδίως επί της παράτασης του συµβατικού χρόνου, 
κάθε άλλης τροποποίησης της σύµβασης και της έκπτωσης του αναδόχου  

3. Επιτροπή έτους 2016 για την εξέταση των προβλεπόµενων ενστάσεων και 
προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον του ∆ήµου σε όλα τα στάδια µιας 
διαγωνιστικής διαδικασίας.  
Αρµοδιότητες: Γνωµοδοτούν για τις προβλεπόµενες στον παρόντα νόµο 
ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον του ∆ήµου ή της 
Προϊστάµενης Αρχής. 
 

Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες 
αρχές, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας», εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόµου. 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ο ∆ήµος µπορεί να 
συγκροτεί γνωµοδοτικά όργανα για συγκεκριµένη σύµβαση ή περισσότερες ή σε 
ετήσια βάσει για τις συµβάσεις που συνάπτονται. 
Σύµφωνα µε το εδάφιο ε) της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 για 
την επιλογή των µελών των συλλογικών οργάνων οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να 
διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226). 
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1. Επιτροπή έτους 2016 για την παρακολούθηση και την παραλαβή της 
σύµβασης προµήθειας  
Εφόσον δεν διενεργηθεί κλήρωση προτείνουµε τα τακτικά και αναπληρωµατικά 
µέλη της νέας επιτροπής να είναι τα ίδια µε την αντίστοιχη επιτροπή που έχει ήδη 
εγκριθεί µε την απόφαση ∆.Σ. 222/2015 ως προς την επιτροπή παραλαβής 
προµηθειών. 

2. Επιτροπή έτους 2016 για την παραλαβή του αντικειµένου τµηµατικού ή 
συνολικού σύµβασης παροχής υπηρεσιών  
Για την παραλαβή του αντικειµένου τµηµατικού ή συνολικού σύµβασης παροχής 
υπηρεσιών συγκροτείται τριµελής Επιτροπή παραλαβής µε απόφαση του 
αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου. 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 ο ∆ήµος µπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη 
διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής. 
Εφόσον δεν διενεργηθεί κλήρωση προτείνουµε τους κάτωθι υπαλλήλους για την 
συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής: 

           Τακτικά Μέλη 
1. Μήλεσης Πέτρος 
2. Χέλιος Ανδρέας 
3. Ξεκούκης Ανδρέας 

          Αναπληρωµατικά Μέλη  
1. Παπαθανασίου ∆ηµήτριος 
2. Σιδέρης Ιωάννης 
3. Καστάνη Ελένη 

3 Επιτροπή έτους 2016 για την εξέταση των προβλεπόµενων ενστάσεων και 
προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον του ∆ήµου σε όλα τα στάδια µιας 
διαγωνιστικής διαδικασίας.  
Ο Ν. 4412/2015 στο άρθρο 221 παρ. 11, εδ. α, προβλέπει ότι για την επιτροπή 
εξέτασης ενστάσεων συγκροτείται χωριστό γνωµοδοτικό όργανο τριµελές ή 
πενταµελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα µέλη του οποίου είναι 
διαφορετικά από τα µέλη του γνωµοδοτικού οργάνου που είναι αρµόδιο για τα 
υπόλοιπα θέµατα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης 
προσφορών κ.λπ.). 
Εφόσον δεν διενεργηθεί κλήρωση προτείνουµε τους κάτωθι υπαλλήλους για την 
συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής: 

           Τακτικά Μέλη 
1. Τουµπανιάρης Χαράλαµπος 
2. Γκίνη Μαρία 
3. Οικονοµοπούλου Ελπινίκη 

          Αναπληρωµατικά Μέλη  
1. Κεφαλόπουλος Παναγιώτης 
2. Μήτσου Ελένη 
3. ∆ιακογιάννης Στέφανος 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος υπενθυµίζει στα µέλη του ∆ηµοτικού Σ/λίου την υπ’ 

αριθ. 222/2015 απόφασή τους περί «Συγκρότησης επιτροπής παραλαβής 
προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2016» µε την οποία «Όρισε για την επιτροπή 
παραλαβής προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2016, τους παρακάτω ∆ηµοτικούς 
υπάλληλους του ∆ήµου µας:  
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Τακτικά µέλη:  
1. Πέππα Ισιδώρα, ως Πρόεδρος 
2. Οικονοµοπούλου Αγγελική 
3. Κικίδης Θεοφάνης 
Αναπληρωµατικά µέλη:  
1. Κυνηγοπούλου Ειρήνη 
2. Μάτσνεφ Βαλεντίνη 
3. Γκέλης Επαµεινώνδας αντίστοιχα». 
  

    Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ΄ όψη  την υπ’ αριθ. 15554/7-9-2016 
εισήγηση του Αντιδηµάρχου του ∆ήµου µας κ. Πολυχρόνη Ιερόθεου, την υπ’ 
222/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Σ/λίου και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις . 

Αφού  είδε και τις ∆/ξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

Α) Συγκροτεί τις παρακάτω επιτροπές για το έτος  2016  βάσει του Ν. 4412/2016: 
 

 α) την Επιτροπή έτους 2016 για την παρακολούθηση και την παραλαβή 
της σύµβασης προµήθειας η οποία 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. 

Στο στάδιο της εκτέλεσης γνωµοδοτούν για κάθε θέµα που ανακύπτει από τη 
σύµβαση και ιδίως επί της παράτασης του συµβατικού χρόνου, κάθε άλλης 
τροποποίησης της σύµβασης και της έκπτωσης του αναδόχου. 

Η εν λόγω επιτροπή θα αποτελείται µε τους ίδιους δηµοτικούς υπάλληλους του 
∆ήµου µας οι οποίοι είχαν ορισθεί µε την υπ’ αριθ. 222/2015 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και είναι  οι κάτωθι:  

   Τακτικά µέλη:  
1. Πέππα Ισιδώρα, ως Πρόεδρος 
2. Οικονοµοπούλου Αγγελική 
3. Κικίδης Θεοφάνης 
Αναπληρωµατικά µέλη:  
1. Κυνηγοπούλου Ειρήνη 
2. Μάτσνεφ Βαλεντίνη 
3. Γκέλης Επαµεινώνδας  
 
β) την Επιτροπή έτους 2016 για την παραλαβή του αντικειµένου τµηµατικού 

ή συνολικού σύµβασης παροχής υπηρεσιών, η οποία είναι τριµελής Επιτροπή 
για την παραλαβή του αντικειµένου τµηµατικού ή συνολικού σύµβασης παροχής 
υπηρεσιών, αποτελούµενη από  του κάτωθι δηµοτικούς υπαλλήλους: 
           Τακτικά Μέλη 

1. Μήλεσης Πέτρος 
2. Χέλιος Ανδρέας 
3. Ξεκούκης Ανδρέας 
    Αναπληρωµατικά Μέλη  
1. Παπαθανασίου ∆ηµήτριος 
2. Σιδέρης Ιωάννης 
3. Καστάνη Ελένη 
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γ) την Επιτροπή έτους 2016 για την εξέταση των προβλεπόµενων 
ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον του ∆ήµου σε όλα τα 
στάδια µιας διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία γνωµοδοτεί για τις 
προβλεπόµενες στον παρόντα νόµο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται 
ενώπιον του ∆ήµου ή της Προϊστάµενης Αρχής αποτελούµενη από  του κάτωθι 
δηµοτικούς υπαλλήλους: 
.          Τακτικά Μέλη 

1. Τουµπανιάρης Χαράλαµπος 
2. Γκίνη Μαρία 
3. Οικονοµοπούλου Ελπινίκη 
     Αναπληρωµατικά Μέλη  
1. Κεφαλόπουλος Παναγιώτης 
2. Μήτσου Ελένη 
3. ∆ιακογιάννης Στέφανος 

 
     Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ.αριθ. 179/2016 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Φυλακτός Κων/νος 
 Μαυροειδή Βασιλική Καστάνη Αικατερίνη 
Ο Πρόεδρος της  Κοσµόπουλος Ελευθεριος Κολάτας Ιωάννης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Σταµούλης Ιωάννης Πολυχρόνης Ιερόθεος 
Μουσταϊρας Ηλίας Κορώσης Σπυρίδων Σωτηρίου Γεώργιος 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων 
 Καράµπελας Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος . Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


