
                                                                                                                                                      

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                                                                                                 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                              

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                     Αρ. πρωτ.: 208 

 

                                                                                    Αριθμός Απόφασης 09/2020  

                                          

Από το Πρακτικό της 5ης/2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου. 

ΘΕΜΑ 2ο:«Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών Δήμου Γαύδου 

για το έτος 2020» 

Στη Γαύδο σήμερα την 29η  του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 16.30, το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαύδου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό 

κατάστημα Γαύδου (στην Καραβέ), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 181/25-02-2020, 

πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο  13 μελών παραβρέθηκαν 

στη συνεδρίαση 8 και ονομαστικά οι: 

 Παρόντες                                                                         Απόντες 

1.ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                          1. ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2.ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ                                    2. BΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

3. ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                      3.ΤΣΙΓΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

4. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                    4. ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

5.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                       5. ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

6.ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                                  

7.ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                      

8.ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                       

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν  η Δήμαρχος  Στεφανάκη Μανωλία. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από 

την πρόεδρο. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε το δεύτερο θέμα της  ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός επιτροπής 

παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών Δήμου Γαύδου για το έτος 2020» και έδωσε το λόγο στη 

δήμαρχο η οποία είπε τα εξής: 

Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”, οι 

επιτροπές παραλαβής και υπηρεσιών ορίζονται από υπαλλήλους του Δήμου ύστερα από 

κλήρωση, και εγκρίνεται το πρακτικό από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμος Γαύδου δεν έχει 

υπαλλήλους να καλύψει τον αριθμό των μελών που απαιτείται για τη συγκρότηση της επιτροπής. 

Ακόμα και ο μοναδικός υπάλληλος του Δήμου ασκεί χρέη Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας 

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 32/2019 Απόφαση Δημάρχου, γεγονός που αποτελεί κώλυμα για τη 
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συμμετοχή του στη επιτροπή. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11στ΄του 4412/2016 

σύμφωνα με το οποίο «Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από 

υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο φορέα που διενεργεί το 

διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες 

κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων». 

Εισηγούμαι λοιπόν η επιτροπή παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών να αποτελείται από τον 

αστυνόμο που υπηρετεί στο νησί Ευσέβιο Δασκαλάκη ως πρόεδρο, τον πυροσβέστη που 

υπηρετεί κατά την ημερομηνία σύγκλισης της επιτροπής, και τον Μπενάκη Γεώργιο, υπάλληλο 

του Δήμου Χανίων-ορισμένος για την υπηρεσία Εσόδων του Δήμου Γαύδου, ως τακτικά μέλη. 

Τους παραπάνω υπαλλήλους διαθέτουν οι υπηρεσίες τους για το σκοπό αυτό. Αναπληρωτές 

εισηγούμαι να είναι ο αγροτικός γιατρός, και οι πυροσβέστες που υπηρετούν στο νησί κατά την 

ημέρα σύγκλισης των οποίων τα ονόματα δεν μπορεί να είναι γνωστά καθώς οι υπηρεσίες τους 

δεν μπορεί να είναι προκαθορισμένες. Σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού από το Δήμο, 

τακτικά μέλη ορίζονται οι υπάλληλοι του δήμου και αναπληρωματικά μέλη υπάλληλοι που 

υπηρετούν σε άλλο φορέα δημόσιου τομέα. 

Στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το ν.3852/2010, το ν. 4412/2016 και την εισήγηση 

της δημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Η επιτροπή παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών αποτελείται από τον αστυνόμο που υπηρετεί 

στο νησί Ευσέβιο Δασκαλάκη ως πρόεδρο, τον πυροσβέστη που υπηρετεί κατά την ημερομηνία 

σύγκλισης της επιτροπής και τον Μπενάκη Γεώργιο, υπάλληλο του Δήμου Χανίων ως τακτικά 

μέλη. Αναπληρωτές είναι ο αγροτικός γιατρός, και οι πυροσβέστες που υπηρετούν στο νησί κατά 

την ημέρα σύγκλισης των οποίων τα ονόματα δεν μπορεί να είναι γνωστά καθώς οι υπηρεσίες 

τους δεν μπορεί να είναι προκαθορισμένες. Σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού από το Δήμο, 

τακτικά μέλη ορίζονται οι υπάλληλοι του δήμου και αναπληρωματικά μέλη υπάλληλοι που 

υπηρετούν σε άλλο φορέα δημόσιου τομέα. 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α.α   09/ 2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η Πρόεδρος                              Ο Γραμματέας                                         Τα μέλη  

 

                                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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