
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ      

                                                                                            Αριθ. Απόφ:  95/2014 
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 15
ο 
πρακτικό της 29-9-2014  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 
Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών (άρθρο 28 

ΕΚΠΟΤΑ)» 
   

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  29
η
  Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 18:00,   συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά 

από την υπ’ αριθμόν 3343/25-09-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου  σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στη Δήμαρχο Κάσου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται η  Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία 

δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10)  μέλη, ήτοι: 

 

 

Παρόντες      Απόντες 

 

1. Συμσερίδης Νικόλαος   Πρόεδρος          1. Παμπαφίκος Γεώργιος Εκτός Κάσου  

2. Δημητρίου Ευαγγελία   Γραμματέας            2. Ιερομόναχος Αντώνιος Εκτός Κάσου 

3. Μαλανδρή Μαρία   Μέλος  3. Δασκαλάκη Ιουλία  Εκτός Κάσου 

4. Μαστροπαύλος Νικόλαος  Μέλος  

5. Ζάγορας Αντώνιος     Μέλος      

6. Παπαγεωργίου Βασίλειος   Μέλος  

7. Γενειάδου-Περσελή Λαμπρινή Μέλος 

8. Περσελής Κωνσταντίνος   Μέλος 

9. Παρλής Εμμανουήλ   Μέλος 

10. Κρητικός Νικήτας   Μέλος  

 
 

Η Δημοτική υπάλληλος Φιλιππίδη Φωτεινή, τήρησε τα πρακτικά. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Παμπαφίκος Γεώργιος και Ιερομόναχος Αντώνιος δεν 

προσήλθαν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι απαιτείται η 

συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών (Επιτροπή του άρθρου 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.  
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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’),  

 

Στον Δήμο μας τα μέλη που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής της προμήθειας 

είναι οι τρεις και μοναδικοί Δημοτικοί Υπάλληλοι: 

 Χαλκιά Σταματίνα 

 Ανδρικοπούλου Φωτεινή 

 Φιλιππίδη Φωτεινή 

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του 

άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής της προμήθειας η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη: 

 

 Χαλκιά Σταματίνα 

 Ανδρικοπούλου Φωτεινή 

 Φιλιππίδη Φωτεινή 
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Η απόφαση πήρε α/α 95/2014 

 

        Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

Υπ: Συμσερίδης Νικόλαος        

     Υπ: Δημητρίου Ευαγγελία 

     Υπ: Μαλανδρά Μαρία 

     Υπ: Μαστροπαύλος Νικόλαος  

     Υπ: Ζάγορας Αντώνιος  

     Υπ: Παπαγεωργίου Βασίλειος  

     Υπ: Γενειάδου-Περσελή Λαμπρινή 

     Υπ: Περσελής Κωνσταντίνος 

        Υπ: Παρλής Εμμανουήλ 

        Υπ: Κρητικός Νικήτας 

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 
 

Ο Πρόεδρος ΔΣ Κάσου 

 

 

 

 

Συμσερίδης Νικόλαος 
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