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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
21/2016
από το πρακτικό της 1ης/ 25.01.2016 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 21ο:

Ορισμός δημοτικών συμβούλων - μελών της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης
υπηρεσιών του άρθρου 64 παρ. 14 του Π.δ. 28/1980 (Α'11) (εργασιών και μεταφορών) ποσού
έως 2.934,70€, για το έτος 2016.

Στην Αγιά, σήμερα 25 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 478/21.01.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους
Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης1
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Γιάνναρος Γεώργιος
2
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
3
10. Κούκας Γεώργιος
11. Μάρκου Σωτήριος
12. Μασούρας Γεώργιος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος
20. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
21. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
22. Αράπης Χρήστος
23. Βατζιάς Αντίγονος
24. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
25. Μπεϊνάς Αντώνιος
26. Σιμούλης Θωμάς
27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.
1
2
3

Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Προσήλθε στη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Προσήλθε στη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αστέριος Έξαρχος (Μαρμαρίνης), Βάϊος
Κατσιμαντός (Σκλήθρου), Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου),
Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς) και Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε αλλά δεν παραβρέθηκε, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων (συνεδρίαση
Εποπτικού Συμβουλίου ΚΕΔΕ), ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. Ο Δήμαρχος αναπληρώθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 183/2014 (ΑΔΑ: Β2ΨΓΩ6Ι-Ε1Ο) απόφασή του, από τον Αντιδήμαρχο
Βασίλειο Λέτσιο.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, καθώς και ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών
Αλέξανδρος Ντελής και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Δημήτριος Παπακώστας. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών
Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 21ο:

Ορισμός δημοτικών συμβούλων - μελών της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης
υπηρεσιών του άρθρου 64 παρ. 14 του Π.δ. 28/1980 (Α'11) (εργασιών και μεταφορών) ποσού
έως 2.934,70€, για το έτος 2016.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, που έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.14 του ΠΔ 28/1980, ορίζονται τα εξής:
«Για δημοτικές ή κοινοτικές προμήθειες αξίας μικρότερης του 1.000.000 δραχμών (τώρα 2.934,70 ευρώ),
αντί του πρωτοκόλλου παραλαβής συντάσσεται βεβαίωση περί της καλής εκτέλεσης αυτής και του ευλόγου
της δαπάνης από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους, που ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό
συμβούλιο. Αυτοί μπορούν να ορίζονται για όλες τις προμήθειες που εκτελούνται εντός του ημερολογιακού
έτους.
Προκειμένου περί μεγάλου δήμου δύναται να διαχωριστεί αυτός σε τομείς και να ορισθούν για κάθε τομέα δύο
σύμβουλοι. Η βεβαίωση μπορεί να συνταχθεί κατόπιν επιτοπίου μετάβασης, από μηχανικό ή υπομηχανικό που
ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, όταν πρόκειται για δήμους ή κοινότητες που
έχουν δική τους τεχνική υπηρεσία, ενώ όταν πρόκειται για άλλους δήμους ή κοινότητες από μηχανικό ή
υπομηχανικό της ΤΥΔΚ, που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, εφόσον αυτό ζητηθεί από το
οικείο συμβούλιο με απόφαση του».
Σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ 1 του ΠΔ 28/80, οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος έχουν αναλογική
εφαρμογή και για τις υπηρεσίες. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 273 παρ 3 του Ν. 3463/06, μέχρι την έκδοση
του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 209, οι κάθε είδους υπηρεσίες, εκτός από τις
υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), διενεργούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α΄), με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του π.δ.
346/1998 (ΦΕΚ 230 Α΄), ως ισχύει (πλέον ΠΔ 60/2007).
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 η 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
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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.»
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 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’).
Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «στην περίπτωση που προβλέπεται η
συμμετοχή μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου σε συλλογικό όργανο με το προαναφερόμενο αντικείμενο, το
μέλος αυτό θα προκύψει μετά από διαδικασία κληρώσεως, εφόσον τούτο δεν πρόκειται για την περίπτωση
της, κατά το άρθρο 13 του ν.2690/1999, έννοιας της εκλογής ή υπόδειξης από τρίτους.»
Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
διενήργησε, την Δευτέρα 25.1.2016, κλήρωση για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων, που θα
αποτελέσουν τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) της παραπάνω επιτροπής, ύστερα από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 476/21.1.2016 ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και
τοιχοκολλήθηκε την ίδια ημέρα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αγιάς.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι που κληρώθηκαν αναγράφονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 635/25.1.2016 πρακτικό
κλήρωσης και είναι οι εξής:
Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών του άρθρου 64, παρ. 14, Π.Δ/τος 28/80 (εργασιών και
μεταφορών) ποσού έως 2.934,70€, για το έτος 2016.
Τακτικά μέλη
Α/Α
1.
2.

Ονοματεπώνυμο
Γεώργιος Μασούρας
Γρηγόριος Καλαγιάς

Α/Α
1.
2.

Ονοματεπώνυμο
Ρίζος Αγγελακόπουλος
Γεώργιος Γκουτζουλίκας

Ιδιότητα
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Αναπληρωματικά μέλη
Ιδιότητα
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ.
Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Δεν έχουμε καμία αντίρρηση σε σχέση με τα πρόσωπα που
κληρώθηκαν στις Επιτροπές. Η αντίρρησή μας είναι ότι υπάρχει μια γενικευμένη μεθόδευση, όλες οι
παραλαβές και οι εκτελέσεις έργων να γίνονται με αναθέσεις. Εκεί είναι η διαφωνία μας γι’ αυτό και
καταψηφίζουμε».
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη :
- την εισήγηση του Ιωάννη Σπανού, Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου 209 και του άρθρου 273 παρ. 1 του ν.3463/06 (Α' 114) : «Δημοτικός &
Κοινοτικός Κώδικας»,
- τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226): «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 και του άρθρου 70 παρ. 1 του Π.δ. 28/1980 (Α'11) «Περί εκτελέσεως
έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»,
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τις διατάξεις του άρθρου 46 της υπ’ αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ: «Ενιαίος
κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)»,
- τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 (Β’ 2540): «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»,
- την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.21700/19.09.2012 : «Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- το με αριθμό πρωτοκόλλου 635/25.1.2016 πρακτικό κλήρωσης της Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών,
- την τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου
Αγιάς», κ Ιωάννη Κασίδα,
και μετά από συζήτηση
-

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία
Α. Ορίζουμε τα μέλη της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών έτους 2016 (εργασιών και
μεταφορών) ποσού έως 2.934,70€, ως εξής.
Τακτικά μέλη
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα
1.
Δημοτικός Σύμβουλος
Γεώργιος Μασούρας
2.
Δημοτικός Σύμβουλος
Γρηγόριος Καλαγιάς
Αναπληρωματικά μέλη
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα
1.
Δημοτικός Σύμβουλος
Ρίζος Αγγελακόπουλος
2.
Δημοτικός Σύμβουλος
Γεώργιος Γκουτζουλίκας
Β. Έργο της επιτροπής είναι η παραλαβή κάθε υπηρεσίας (εργασιών και μεταφορών), ποσού έως
2.934,70€, που θα διενεργηθεί μέχρι 31/12/2016.
Γ. Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, το με αριθμό πρωτοκόλλου
635/25.1.2016 πρακτικό κλήρωσης της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
Δ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί
στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.
Μειοψήφισε ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας: «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»
Ιωάννης Κασίδας, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 21/2016.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

