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Αριθμός Απόφασης :  04 / 2020 

Θέμα: Συγκρότηση της επιτροπής “Παραλαβής Προμηθειών” (άρθρο 221 του ν. 4412/2016), για 
το έτος 2020. 

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό 03 / 2020 της 3ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ υπό 
την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

Στη Σκόπελο σήμερα, την 30η  του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00’’, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, 
στο κατάστημα του νομικού προσώπου, κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 39/24.01.2020 έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε στα μέλη νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του ν. 3852/2010. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου βρέθηκαν οι εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 

1. Άγγελος Ξηντάρης (Πρόεδρος), 2. Νικόλαος Βαφίνης (Αντιπρόεδρος) 
3. Βασιλική Παλαιολόγου (Τακτικό Μέλος), 4. Ιωάννης Ξηρογιάννης (Αναπληρωματικό Μέλος),  
5. Νικόλαος Γιολδάσης (Τακτικό Μέλος), 6. Μαρία Σοφικίτου (Τακτικό Μέλος)  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ :  
1. Γεώργιος Γκάρας (Λιμενάρχης) 

Παρούσα ήταν επίσης η κα. Ρηγίνα Ν. Κασσανδριανού, υπάλληλος του νομικού προσώπου, για την 
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, καθώς από το σύνολο των 
επτά (7) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
Ο  Π ρ όε δρ ος  ε ισ η γο ύμ ε ν ος  τ ο  1ο θ έμ α  της  ημε ρήσ ι ας  δι ά τ α ξη ς  έθ εσε  υπ ’  όψ η  τ ου 
Δ ι οι κητ ι κο ύ  Σ υμβ ο υ λί ο υ  τ α  ε ξ ής :  

- Την παρ.11β του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147 / 08.08.2016), σύμφωνα με την οποία 
για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή 
πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου. 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.  

- Την αναγκαιότητα συγκρότησης επιτροπής ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Σκοπέλου για το έτος 2020 και την αδυναμία συγκρότησης της Επιτροπής από υπαλλήλους 
της υπηρεσίας δεδομένου ότι υπηρετεί μόνο μία (01) υπάλληλος. 

- Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 05/07.01.2020 αίτημα του ΔΛΤΣ προς τον Δήμο Σκοπέλου περί ορισμού μελών. 

ΑΔΑ: ΩΩ1ΝΟΞΤΑ-ΞΣΔ
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- Την με αριθ. 20/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου (ΑΔΑ: ΩΤΕΖΩ1Δ-ΕΟ1) σχετικά 
με τη συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, ως 
Τακτικά Μέλη ορίζονται: ο Ιωάννης Ανδριώτης του Χρήστου και ο Χρήστος Ακριβόπουλος του 
Αντωνίου. Ως Αναπληρωματικά Μέλη ορίζονται: ο Ευάγγελος Κρασσάς του Δημητρίου, η Μαρία 
Συρίγου του Γρηγορίου και ο Γεώργιος Γούλας του Βασιλείου.   

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το ΔΣ τη λήψη σχετικής απόφασης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και τις διατάξεις  του 
άρθρου 221 παρ.3 και  παρ.11β του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147 / 08.08.2016), 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

Α.  Συγκροτεί την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147 
/ 08.08.2016) με Πρόεδρό της το υπ’ αριθμόν 1. Τακτικό Μέλος, ως ακολούθως: 

Επιτροπή ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (άρθρο 221 του ν. 4412/2016) 

 Τακτικά Μέλη  Αναπληρωματικά Μέλη 

1. 
Ρηγίνα Κασσανδριανού του Νικολάου,  

ΔΕ Διοικητικού 
1. 

Ευάγγελος Κρασσάς του Δημητρίου,  
ΔΕ Διοικητικού 

2. 
Ιωάννης Ανδριώτης του Χρήστου, 

ΤΕ Επισκεπτών Νοσηλευτών Αδελφών 
2. 

Μαρία Συρίγου του Γρηγορίου  
ΔΕ Διοικητικού 

3. 
Χρήστος Ακριβόπουλος του Αντωνίου 

ΔΕ Διοικητικού 
3. 

Γεώργιος Γούλας του Βασιλείου, 
ΠΕ Διοικητικού 

Β. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός εκ των τακτικών μελών, την επιτροπή να συμπληρώνουν 
τα αναπληρωματικά μέλη. 

Γ. Όταν κατά περίπτωση συντρέχει λόγος αποχής από τη διαδικασία (συγγένεια, ιδιαίτερος δεσμός, 
ιδιάζουσα σχέση, εχθρότητα κλπ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 (Αμεροληψία των 
διοικητικών οργάνων) του ν.2690/1999, τα μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής, ώστε να καλείται το αναπληρωματικό μέλος. 

Δ. Ορίζει το χρονικό διάστημα λειτουργίας της επιτροπής έως και την 31.12.2020.  

Ε. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του προγράμματος “Δι@ύγεια” του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου και στη συνέχεια, αντίγραφο αυτής να κοινοποιηθεί: α) στο 
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Σκοπέλου, και β) στα ως άνω μέλη 
της συγκροτηθείσας Επιτροπής. 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε α.α. 04 / 2020 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής: 
Ο Πρόεδρος  Ο Γραμματέας  Τα Μέλη 

      ακολουθούν υπογραφές 
          Ακριβές Απόσπασμα 

  
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
        

        ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 
 

ΑΔΑ: ΩΩ1ΝΟΞΤΑ-ΞΣΔ
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