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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ.Αποφ 1/2022
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/2022 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Δήμων Νότιας Αττικής

ΘΕΜΑ

:

Συγκρότηση

επιτροπής

παρακολούθησης

και

παραλαβής

συμβάσεων

προμηθειών/παροχής υπηρεσιών για το έτος 2022 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Συ.Δ.Ν.Α. (Ν.4412/2016)
Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ), σήμερα
Δευτέρα 31/01/2022 και ώρα 15:30, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική
συνεδρίαση (δια ζώσης, σύμφωνα α) με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55
Α’), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α’) και τροποποιήθηκε με το
άρθρο 67 παρ. 1 του ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α’) και β) με τη με αρ. πρ. 69472/24.09.2021
Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.), μετά την από 27/01/2022 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου,
που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) τακτικών μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

5. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια διάβασε το εισηγητικό με αρ. πρωτ. 80/17-01-2022 για το 1ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ A' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999), όπως ισχύουν.
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4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016 ), όπως ισχύουν.
5. Την υπ΄ αριθ. 64/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση του
προϋπολογισμού του Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2022» (Α.Δ.Α.: 6ΟΜΞ46ΜΟΞ9-ΣΕΩ).
6. Τις εκάστοτε αναμορφώσεις και εξειδικεύσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του
Συ.Δ.Ν.Α. για το έτος 2022.
7. Τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Συ.Δ.Ν.Α.
8. Το Ν. 4314/2014 «α) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α΄23.12.2014), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το με αριθμ. 1215/Β/06.04.2017 ΦΕΚ Σύστασης του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής,
καθώς και το με αριθμ. 2233/29.06.2017 ΦΕΚ Τροποποίησης σύστασης Συνδέσμου Δήμων
Νότιας Αττικής.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την

συγκρότηση

προμηθειών/παροχής

τριμελούς

Επιτροπής

υπηρεσιών

για

το

παρακολούθησης

έτος

2022

της

και

παραλαβής

Δ/νσης

Τεχνικών

συμβάσεων
Έργων

και

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Συ.Δ.Ν.Α., η οποία θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους που
υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο φορέα.
Η εν λόγω Επιτροπή 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.
Η επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια.
Διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο.
Η απόφαση θα κοινοποιηθεί στα μέλη του οργάνου.
Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής ορίζεται ο αρχαιότερος από τα μέλη των υπαλλήλων
αυτής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγ. 3 του αρ. 73 του Ν
3669/2008.
Η αναπλήρωση των τακτικών μελών από τα αναπληρωματικά δεν ακολουθεί την οριζόντια
αντιστοίχιση, αλλά κάθε αναπληρωματικό μέλος αναπληρώνει οποιοδήποτε τακτικό.
Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο ανώτερος σε βαθμό υπάλληλος και μεταξύ ομοιόβαθμων, ο
υπάλληλος που έχει περισσότερα χρόνια στο βαθμό.
Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για τα συγκρότηση της Επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών/παροχής υπηρεσιών για το έτος 2022
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Συ.Δ.Ν.Α. με την παρακάτω
σύνθεση :
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Τακτικά μέλη
1. Τζανετέας

Νικόλαος

του

Χρήστου,

ΠΕ

Διοικητικού-Οικονομικού,

με

βαθμό

Α΄(Πρόεδρος).
2. Τσιβουράκη Σταυρούλα του Χρήστου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Α΄.
3. Σκανδάλου Ξανθή του Ιωάννη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α΄(Γραμματέας).
Αναπληρωματικά μέλη
1. Βέλλιος Κωνσταντίνος του Επαμεινώνδα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α΄.
2. Χριστοπούλου Σταματίνα-Βασιλική του Αναστασίου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με
βαθμό Α΄.
3. Γεωργία Μαυρουδή του Χαραλάμπους, ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού, με βαθμό Α΄».
Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν του:
•την εισήγηση του Προέδρου.
•τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2010.
•την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών/παροχής
υπηρεσιών για το έτος 2022 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του
Συ.Δ.Ν.Α. με την παρακάτω σύνθεση :
Τακτικά μέλη
1. Τζανετέας

Νικόλαος

του

Χρήστου,

ΠΕ

Διοικητικού-Οικονομικού,

με

βαθμό

Α΄(Πρόεδρος).
2. Τσιβουράκη Σταυρούλα του Χρήστου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Α΄.
3. Σκανδάλου Ξανθή του Ιωάννη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α΄(Γραμματέας).
Αναπληρωματικά μέλη
1. Βέλλιος Κωνσταντίνος του Επαμεινώνδα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α΄.
2. Χριστοπούλου Σταματίνα-Βασιλική του Αναστασίου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με
βαθμό Α΄.
3. Γεωργία Μαυρουδή του Χαραλάμπου, ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού, με βαθμό Α΄».
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

