
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μακρυχώρι 29-12-2015 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                  Αριθ. Πρωτ.         13510  
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ                
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 19/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 28 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00’ το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 13376/23-12-15  πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με 
αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη 
απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 23 ) 

1. Τσέτσιλας Δημήτριος  15. Ζησάκη Ξανθή  

2. Τσάτσαρης Χρήστος  16. Μπίκας Χρήστος 

3. Αργυρίου Ιωάννης  17. Μανώλης Γεώργιος1 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  18. Κυρίτσης Γεώργιος1 

5. Νταφούλης Κων/νος  19. Μαϊμάρης Δημήτριος1 

6. Τσιαπλές Θωμάς  20. Καραναστάσης Αθανάσιος1 

7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  21. Νικολάου Γεώργιος1 

8. Πανάγου Ελευθερία  22. -- 

9. Τσεργάς Κων/νος          23. Ντόντος Γεώργιος1 

10. Καρατέγος Μιχάλης          24. Τζέκας Θωμάς1   

11. Σαϊτης Αστέριος          25. -- 

12. Διψάνας Αχιλλεύς          26. -- 

13. Ζάχος Βασίλειος          27. -- 

14. Έξαρχος Γεώργιος   

1 αποχώρησαν πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της συνεδρίασης, ως τιμή & ένδειξη 
υποστήριξης στο παιδί που τραυματίστηκε στο σχολείο του Πυργετού. 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 4) 

1. Τσούγιας Χρήστος  3. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

2. Βλάγκας Ιωάννης  4. Κακαγιάννης Χρήστος  
Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 

    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 
[Μιχαλάκης Σ., Κούσιος Αν., Λαϊνας Αθ., Γκανάτσιος Αντ., Καραπάνου-Μαγαλιού Α., Σεβδαλής 
Ελ., Νταής Β.] και οι Εκπρόσωποι [Λαγούρος Ι., Καραμανές Ν.] 

Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ ( 4ο ). «Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών, έτους 2016» 
Αριθμός   Απόφασης ( 281) 
  
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Τσέτσιλας Δημήτριος 

ΑΔΑ: ΩΜΜ8ΩΗ7-ΒΜΝ



Στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ, σύμφωνα με το οποίο: 
«Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και 
κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η επιτροπή συγκροτείται, για τη συγκεκριμένη 
κάθε φορά προμήθεια, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και σ' αυτήν 
ορίζεται και ο πρόεδρός της.  
Η επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του δήμου ή της κοινότητας. Εφόσον 
απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την 
αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή και την 
συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής, ο δήμος ή η κοινότητα μπορεί να ζητήσει από άλλον ο.τ.α. 
τη διάθεση για το σκοπό αυτό υπαλλήλου ή υπαλλήλων του. Σε περίπτωση που δεν είναι 
δυνατή η διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων από άλλον ο.τ.α., την επιτροπή συγκροτεί ο Γενικός 
Γραμματέας της Περιφέρειας, ως ανωτέρω, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου δήμου ή της 
κοινότητας, εκ των υπαλλήλων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα που υπηρετούν στο νομό. 
Εάν ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας αναφέρει ότι αδυνατεί να συμπληρώσει την 
επιτροπή από υπαλλήλους που υπηρετούν στο νομό, τα ελλείποντα μέρη ορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού των Εσωτερικών από υπαλλήλους και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα.» 
 
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 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' αριθ 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’),  
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από κλήρωση που διενεργήθηκε στις 21-12-2015  
 
Εισηγούμαστε: 
1)Την συγκρότηση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ για τις κατηγορίες: α) Εξοπλισμός 
πάσης φύσης φωτοτυπικών & εκτυπωτικών μηχανημάτων, εντύπων, γραφικής ύλης & λοιπά 
υλικά γραφείου β) Λοιπά αναλώσιμα είδη Παντοπωλείου & γ) Τρόφιμα και  
 
2) Την συγκρότηση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ για τις υπόλοιπες κατηγορίες. 
  
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 Το Δ.Σ. έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, το από 21-12-2015 Πρακτικό 
κλήρωσης, τις ανωτέρω διατάξεις, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική. 

 
Αποφασίζει  Ομόφωνα  

 

ΑΔΑ: ΩΜΜ8ΩΗ7-ΒΜΝ



1)Την συγκρότηση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ έτους 2016,  για τις κατηγορίες: α) 

ΕΕξξοοππλλιισσμμόόςς  ππάάσσηηςς  φφύύσσηηςς  φφωωττοοττυυππιικκώώνν  &&  εεκκττυυππωωττιικκώώνν  μμηηχχααννηημμάάττωωνν,,  εεννττύύππωωνν,,  γγρρααφφιικκήήςς  ύύλληηςς  

&&  λλοοιιππάά  υυλλιικκάά  γγρρααφφεείίοουυ,, β)  ΛΛοοιιππάά  ααννααλλώώσσιιμμαα  εείίδδηη  ΠΠααννττοοππωωλλεείίοουυ & γ)  ΤΤρρόόφφιιμμαα,   
αποτελούμενη από τα εξής μέλη: 
 

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

1 ΠΑΖΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1. ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

2 ΝΑΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2. ΖΑΧΑΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 

3 ΣΙΟΥΡΑ ΦΑΝΗ 3. ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

 Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η  ΝΑΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
 Αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η ΠΑΖΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 

2) Την συγκρότηση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ έτους 2016, για τις υπόλοιπες 
κατηγορίες, αποτελούμενη από τα εξής μέλη: 
 

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

1 ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΒΑΙΟΣ 1. ΤΑΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

2 ΤΣΙΚΡΙΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2. ΤΑΜΠΑΚΗ ΝΙΚΗ 

3 ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3. ΠΑΖΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 

 Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο  ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΒΑΙΟΣ 

 Αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 281/2015 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Τσέτσιλας Δημ. 

ΑΔΑ: ΩΜΜ8ΩΗ7-ΒΜΝ


		2015-12-29T12:05:50+0200
	Athens




