
                                                     
 
                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
        Από το με αριθμό    2/2011      πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου  Φιλιατών.                           Αριθμός απόφασης    16       /2011 
 
   ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με τον ενιαίο κανονισμό 
προμηθειών [ ΕΚΠΟΤΑ] 
 
           Στις Φιλιάτες και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  27 η    του μηνός 
Ιανουαρίου  του έτους 2011  ,ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 18:00    συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών ,ύστερα από την με αριθμό  653/21-1-
2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στον 
καθένα από τους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 
3463/2006 [  ΦΕΚ  Α 114/2006 ] 
   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά 
[27]   μελών βρέθηκαν παρόντα  και τα  είκοσι έξι [26]    ,ήτοι   
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Μπουτάσης Ελευθέριος 
Κωστάρας Σταύρος 
Τάσιος Νικόλαος 
Φερεντίνος Λάμπρος 
Τσέκας Νικόλαος 
Μποροδήμου Γεωργία 
Μπάντιος Ελευθέριος 
Στεργίου Παναγιώτης 
Μάνος Κωνσταντίνος 
Νικολαίδου Ελένη 
Τσότσης Δημήτριος 
Μπεράτης Γεώργιος 
Σωτηρίου Παναγιώτης 
Ρούμπης Γεώργιος 
Λένης Φίλιππος 
Δάλλας Γεώργιος 
Γκίκας Θωμάς 
Φερεντίνος Μιλτιάδης 
Γκίζας Χρήστος 
Μποροδήμος Ιωάννης 
Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 
Καψάλης Δημήτριος 
Λάγκαρη Ειρήνη 
Μποροδήμος Κωνσταντίνος 
Τόλης Χριστόφορος 
Ρέγκας Λαέρτης 
          ΑΠΟΝΤΕΣ 
Βλάχος Παρασκευάς 

     Ο  κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
    Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι   οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και 
οι εκπρόσωποι  των τοπικών κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών. 
     
 



   
 
 
 Στη συνεδρίαση  κλήθηκε και   παρέστη ο κ. Δήμαρχος  χωρίς ψήφο.  
   Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  η υπάλληλος του Δήμου 
Φρειδερίκη Ν. Γώγου-Πολιώνη. 
      Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα 
αποφασίσθηκε  η συζήτηση  του θέματος << Αντικατάσταση Προέδρων  
Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων του Δήμου >> και η έκδοση 
ψηφίσματος  για  την  μη μεταφορά  δημοσίων υπηρεσιών που εδρεύουν στην πόλη 
των Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα >>   
     Ο κ. πρόεδρος     εισηγούμενος   το   δέκατο τέταρτο [14 ο]    θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον  κ. Στεργίου Παναγιώτη -Αντιδήμαρχο      
ο οποίος    είπε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής : 
1.         Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η διενέργεια διαγωνισμών 

προμηθειών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και 
απευθείας ανάθεση προμηθειών των φορέων του άρθρου 1 του ΕΚΠΟΤΑ, 
που αποτελούν τις προμήθειές τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού,  γίνεται 
από επιτροπές. Οι επιτροπές μπορούν να συγκροτούνται για χρονικό 
διάστημα ενός έτους και γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης και 
για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων. Οι 
επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
αποτελούνται, ανεξαρτήτως του τρόπου της προμήθειας,  από  (3) τρεις 
Δημοτικούς υπαλλήλους.  Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την 
συγκρότηση της επιτροπής ή εάν εκ της φύσεως της προμήθειας απαιτούνται 
υπάλληλοι ορισμένης ειδικότητας τους οποίους ο Δήμος δεν διαθέτει, τότε 
αυτοί υποδεικνύονται από τον Νομάρχη εκ των υπαλλήλων του δημοσίου 
τομέα ή των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού. Σε όλες τις 
επιτροπές του άρθρου αυτού, μαζί με τα τακτικά μέλη, ορίζονται και οι 
αναπληρωτές τους . 

           Η    επιτροπή παραλαβής προμηθειών  προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η επιτροπή παραλαβής συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
αποτελείται από τρεις (3) δημοτικούς υπαλλήλους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται 
και ο πρόεδρος της επιτροπής. Αν η προμήθεια απαιτεί ειδικές γνώσεις, ένα (1) 
τουλάχιστον μέλος αυτής πρέπει να έχει αντίστοιχη ειδικότητα. 
Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού  συμβουλίου. Επειδή οι 
προμήθειες των Ο.Τ.Α. είναι πολυάριθμες και αρκετές γίνονται με απευθείας 
ανάθεση, λόγω της μικρής τους δαπάνης, προτείνω να συγκροτηθεί επιτροπή 
παραλαβής για το έτος 2011. 
                                       Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι 

Τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και  
αξιολόγησης   των     αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης 
προμηθειών από τα παρακάτω μέλη: 
              Τακτικά 

1. Παναγιώτα Λιόντου – πρόεδρος 
2. Φρειδερίκη  Γώγου – μέλος 
3. Αννα Διαμάντη – μέλος 

           
 



 
 
             Αναπληρωματικά 

1. Μαρία Παπαχρήστου 
2. Ευάγγελος Θεοδώρου 
3. Βεατρίκη Τζούρτζου 

         Τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών  από τα παρακάτω μέλη: 
Τακτικά 
4. Σοφία Παπαδοπούλου – πρόεδρος 
5. Ηλίας Κούμπουλης  – μέλος 
6. Αννα-Μαρία Λώλη  – μέλος 
Αναπληρωματικά 
1. Γρηγόριος Βέλης 
2. Δαμιανός Θεολόγου 
3. Σπυριδούλα Αγγελοπούλου 

       Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του κ  Στεργίου     την διαλογική 
συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και  τις  σχετικές διατάξεις 
                                Αποφασίζει   ομόφωνα  

      Συγκροτεί την  επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και  
αξιολόγησης   των     αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης 
προμηθειών από τα παρακάτω μέλη: 
         Τακτικά 

7. Παναγιώτα Λιόντου – πρόεδρος 
8. Φρειδερίκη  Γώγου – μέλος 
9. Αννα Διαμάντη – μέλος 
Αναπληρωματικά 
1. Μαρία Παπαχρήστου 
2. Ευάγγελος Θεοδώρου 
3. Βεατρίκη Τζούρτζου 
     Συγκροτεί την  επιτροπή  παραλαβής προμηθειών  από τα παρακάτω μέλη: 
Τακτικά 
10. Σοφία Παπαδοπούλου – πρόεδρος 
11. Ηλίας Κούμπουλης  – μέλος 
12. Αννα-Μαρία Λώλη  – μέλος 
Αναπληρωματικά 
1. Γρηγόριος Βέλης 
2. Δαμιανός Θεολόγου 
3. Σπυριδούλα Αγγελοπούλου 
Η παρούσα α κοινοποιηθεί στα  οριζόμενα μέλη για ενημέρωσή τους. 

        Γι’ αυτό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται από τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου  
   [ Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  16  /2011 ] 
   Ο Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη             
Τάσιος  Νίκος                                                                       α.υ 
                                                Ακριβές απόσπασμα                    
                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
                                                   Τάσιος  Νίκος 
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