
      Αρ. Απόφασης :  185 /2010 
      Αρ. Πρωτοκόλλου :  9130 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
   Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 
   143 41  Ν.Φ. 
   Πληροφορίες  : Ιωάννα Βασιλακάκη 
   Τηλ. : 213 2049 028 
   Fax : 213 2049 006 

 Από τα πρακτικά της  14 /07/10 
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νέας Φιλαδέλφειας, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 

  
 
ΘΕΜΑ: “ Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών,  Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προσφορών και Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας για το έτος 2010-2011.”. 
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας, συνήλθε σε Συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Μίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών 
Θεσσαλονίκης και Λαχανά,, σήμερα στις 14/07/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, ύστερα από 
την αριθμ.  πρωτ. 8340/09 – 07 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Εμμανουήλ Βατίδη, 
που επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη του, σύμφωνα με τα άρθρα 92 και 95 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06. 

Ο Δήμαρχος : ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ   
Ο Πρόεδρος : ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Ο Γραμματέας : ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ     
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
1. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
2. ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜ 
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
5. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
6. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
7. ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 
 

 
8.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 
9.  ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
10. ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
11. ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ. 
12. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ. 
13. ΧΩΡΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
14. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛ. 
 

 
15. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣ. 
16. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΙΡΗ 
17. ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡ. 
18. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
19. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. 
20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝ. 
21. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 
Ο Δήμαρχος και όλοι οι παραπάνω Δημοτικοί Σύμβουλοι προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ.  πρωτ. 
8340/09 – 07 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Βατίδη, που 
επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα τις δ/ξεις των άρθρων 92 και 95 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06. 
 
Οι απουσιάζοντες, παρ’ ότι προσκλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα με την παραπάνω πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ.Σ., δεν παρέστησαν στην ως άνω συνεδρίαση.   
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Ιωάννα Βασιλακάκη, 
υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 96, 97, 100 του  Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06), δεδομένου 
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ότι σε σύνολο 21 μελών ήταν: 
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ   ______           

1.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
2.  ΑΛΑΦΑΚΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ  ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ  
3.  ΒΑΤΙΔΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΜΠΟΒΟΣ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4.  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ    ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5.  ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                       ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ    ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
6.  ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
7.  ΚΟΣΜΑ     ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
8.  ΚΟΤΣΙΡΑΣ          ΠΑΥΛΟΣ         
9.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
10.  ΜΟΣΧΟΣ    ΑΝΔΡΕΑΣ 
11.  ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ          
12.  ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
13.  ΧΩΡΙΝΟΣ    ΖΑΧΑΡΙΑΣ      
14.  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΙΡΗ 
15.  ΣΚΑΡΠΑΘΙΑΤΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
16.  ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

Ο Πρόεδρος, παρουσία των μελών, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
Κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, προσήλθαν στην συνεδρίαση οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Χρ. Γεωργιάδης και Ζ. Χωρινός 
 
ΘΕΜΑ  3ο  Η.Δ.  
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης, εξέθεσε ότι ο Δήμαρχος με την υπ’ αρ. 
πρ.  8270/ 01 - 07 - 2010 εισήγησή του, ζητεί την συζήτηση και  λήψη απόφασης, για το θέμα με τον 
παραπάνω τίτλο. 
 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος εισηγείται το ανωτέρω θέμα και για 
ενημέρωση του Σώματος είπε τα ακόλουθα :  
 
Κύριε Πρόεδρε, 

Σύμφωνα με : 
Α) Τις διατάξεις του αρθ. 93 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α' 114/06) 
 
Β) Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης   
      ( Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)και ειδικότερα των αρ.28 και 46 της αρ. 11389 / 93 απόφασης του Υπ. 
      Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο αρ.185 / τ. Β΄/23-3-93 
 
Γ) Την αναγκαιότητα συγκρότησης: Επιτροπής Διαγωνισμών ,  Επιτροπής  Αξιολόγησης  
     Προσφορών και Επιτροπής Παραλαβής έτους 2010-2011 
 
Δ) Τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 13 του Ν.2503/97 
  

Έργο της επιτροπής διενέργειας των διαγωνισμών είναι η παραλαβή των δικαιολογητικών και ο 
έλεγχος αυτών. 
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Έργο της επιτροπής αξιολόγησης είναι να γνωμοδοτεί προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή για κάθε 
ζήτημα που έχει σχέση με την εκτέλεση των προμηθειών που διενεργούνται με τις δ/ξεις του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και ν' αξιολογεί τις προσφορές. Επίσης να εισηγείται προς τον Δήμαρχο στις 
περιπτώσεις εκτέλεσης των προμηθειών με απευθείας ανάθεση ή μετά από πρόχειρο διαγωνισμό. 
Ο νόμος δεν παρέχει την ευχέρεια στην επιτροπή αξιολόγησης να κρίνει εάν οι αποκλίσεις από 

 απαράβατους όρους της δ/ξης είναι ουσιώδεις ή μη. 
 
Έργο της επιτροπής παραλαβής είναι η παραλαβή της συγκεκριμένης προμήθειας. 
 
Η κάθε Επιτροπή αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους, ως τακτικά μέλη και τρεις (3), ως 

αναπληρωματικά, οι οποίοι ορίζονται από το Δ.Σ. 
 

Α.  Ορισμός Επιτροπής για την Διενέργεια του Διαγωνισμού 
 
Προτείνουμε βάσει των ανωτέρω να οριστεί επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια 

φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας για το έτος 2010-
2011 ως εξής: 

• ΠΑΡΑΣΚΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ,  Πρόεδρος 
• ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,   Μέλος 
• ΛΥΡΙΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,  Μέλος 
 
Με αναπληρωματικούς 
• ΚΑΡΑΣΕΒΔΑΣ ΗΛΙΑΣ,   Πρόεδρος 
• ΑΝΘΥΜΙΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ,  Μέλος 
• ΜΠΟΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  Μέλος 

 
Β.  Ορισμός Επιτροπής για την Αξιολόγηση Προσφορών και εισήγηση ανάθεσης  

 
Προτείνουμε βάσει των ανωτέρω να οριστεί επιτροπή για την αξιολόγηση προσφορών και 

εισήγηση ανάθεσης για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 
Νέας Φιλαδέλφειας για το έτος 2010-2011 ως εξής: 
 

• ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ,  Πρόεδρος 
• ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  Μέλος 
• ΨΑΛΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  Μέλος 
 

Με αναπληρωματικούς 
• ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΚΗ,  Πρόεδρος 
• ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ,  Μέλος 
• ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ,  Μέλος 
 

Γ.  Ορισμός Επιτροπής για την Παραλαβή γάλακτος 
 
Προτείνουμε βάσει των ανωτέρω να οριστεί επιτροπή για την Παραλαβή γάλακτος για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας για το έτος 2010-2011 ως εξής: 
 

• ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  Πρόεδρος 
• ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  Μέλος  
• ΝΤΑΡΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,   Μέλος 
 
Με αναπληρωματικούς 
• ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,  Πρόεδρος 
• ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ,  Μέλος 
• ΡΙΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,    Μέλος 
 

Δ.  Καθορισμός Αποζημίωσης Μελών Επιτροπών  
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/93), ο οποίος εξακολουθεί 
να ισχύει και μετά τη δημοσίευση του Ν.2286/95,  μέχρι να εκδοθεί νέος κανονισμός,  η διενέργεια 
προμηθειών που εκτελούνται από τους δήμους, γίνεται από επιτροπές, που μπορούν να συγκροτούνται 
για διάστημα ενός έτους και αποτελούνται από τρεις Δημοτικούς υπαλλήλους που ορίζονται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο.  

Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για τη συγκρότηση της επιτροπής ή εάν εκ της φύσεως 
της προμήθειας απαιτούνται υπάλληλοι ορισμένης ειδικότητας που δεν διαθέτει ο Δήμος τότε αυτοί 
υποδεικνύονται από το Γ. Γραμματέα της οικείας περιφέρειας. 

Προκειμένου να συγκροτηθεί η ανωτέρω επιτροπή, πρέπει να ορισθούν  τρεις υπάλληλοι του 
δήμου με τους αναπληρωτές τους. 

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι με την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται αποζημίωση των μελών των 
επιτροπών. 

Συγκεκριμένα με το Ν. 2503/97 (άρθ. 13 παρ. 5) προστέθηκε παράγραφος 7 και 8  στο άρθρο 7 
του Ν. 2286/95 σύμφωνα με την οποία:  

"Η δαπάνη για τυχόν αποζημίωση των μελών των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών φορέων που υπάγονται 
στις διατάξεις του νόμου αυτού, καθορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του φορέα 
που συγκροτεί την αντίστοιχη επιτροπή και βαρύνει την πίστωση για την αντίστοιχη προμήθεια που είναι 
γραμμένη στον προϋπολογισμό τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα ανώτατα όρια 
των πρόσθετων αμοιβών και των αμοιβών μελών συλλογικών οργάνων. 

Βάσει των προαναφερόμενων προτείνεται ο καθορισμός αμοιβής για τα μέλη των επιτροπών 
προμηθειών που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.   

Η αμοιβή για τα μέλη των επιτροπών που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.,  ορίζεται σύμφωνα με  το άρθρο 17 παρ. β του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/Α' /23-12-03) και 
είναι ίση με 7/100 του βασικού μισθού του 18ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας για κάθε συνεδρίαση, με 
ανώτατο όριο τις (επτά) 7 συνεδριάσεις διαγωνισμό και θα βαρύνει την πίστωση της εν λόγω προμήθειας 
που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2010. 
 
Ακολούθησε ευρύτατος διάλογος κατά τον οποίο διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους. 

Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, ο Πρόεδρος κάλεσε το 
Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 93 του ν. 
3463/06 Δ.Κ.Κ. (Φ.Ε.Κ. Α’ 114/06)  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει για τους εις το σκεπτικό της παρούσης αναφερόμενους λόγους, σύμφωνα με : 
α. Τις διατάξεις του αρθ. 93 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α' 114/06) 
β. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης   
    (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)και ειδικότερα των αρ.28 και 46 της αρ. 11389 / 93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών  
    που δημοσιεύθηκε στο αρ.185 / τ. Β΄/23-3-93 
γ. Την αναγκαιότητα συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Παραλαβής 
έτους 2010-2011 
δ. Τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 13 του Ν.2503/97, 
την συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και Παραλαβής για 
την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ΔΝΦ για το έτος 2010-2011 ως 
εξής: 
 
Α.  Ορισμός Επιτροπής για την Διενέργεια του Διαγωνισμού 

 
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας για το έτος 2010-2011 αποτελείται από τους εξής δημοτικούς 
υπαλλήλους: 
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• ΠΑΡΑΣΚΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ,  Πρόεδρος 
• ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,   Μέλος 
• ΛΥΡΙΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,  Μέλος 
 
Με αναπληρωματικούς 
• ΚΑΡΑΣΕΒΔΑΣ ΗΛΙΑΣ,   Πρόεδρος 
• ΑΝΘΥΜΙΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ,  Μέλος 
• ΜΠΟΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  Μέλος 

 
Β.  Ορισμός Επιτροπής για την Αξιολόγηση Προσφορών και εισήγηση ανάθεσης  

 
Η επιτροπή για την αξιολόγηση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την προμήθεια φρέσκου 

γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας για το έτος 2010-2011 
αποτελείται από τους εξής δημοτικούς υπαλλήλους: 

 
• ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ,  Πρόεδρος 
• ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  Μέλος 
• ΨΑΛΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  Μέλος 
 

Με αναπληρωματικούς 
• ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΚΗ,  Πρόεδρος 
• ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ,  Μέλος 
• ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ,  Μέλος 
 

Γ.  Ορισμός Επιτροπής για την Παραλαβή γάλακτος 
 
Η επιτροπή για την Παραλαβή γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Νέας 

Φιλαδέλφειας για το έτος 2010-2011 αποτελείται από τους εξής δημοτικούς υπαλλήλους: 
 

• ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  Πρόεδρος 
• ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  Μέλος  
• ΝΤΑΡΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,   Μέλος 
 
Με αναπληρωματικούς 
• ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,  Πρόεδρος 
• ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ,  Μέλος 
• ΡΙΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,    Μέλος 

 
Δ.  Καθορισμός Αποζημίωσης Μελών Επιτροπών  

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/93), ο οποίος εξακολουθεί να 
ισχύει και μετά τη δημοσίευση του Ν.2286/95,  μέχρι να εκδοθεί νέος κανονισμός, η διενέργεια 
προμηθειών που εκτελούνται από τους δήμους, γίνεται από επιτροπές, που μπορούν να συγκροτούνται 
για διάστημα ενός έτους και αποτελούνται από τρεις Δημοτικούς υπαλλήλους που ορίζονται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο.  
Εγκρίνεται ο καθορισμός αμοιβής για τα μέλη των επιτροπών προμηθειών που διενεργούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  με το Ν. 2503/97 (άρθ. 13 παρ. 5) προστέθηκε παράγραφος 7 και 8  
στο άρθρο 7 του Ν. 2286/95  
Η αμοιβή για τα μέλη των επιτροπών που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.,  
ορίζεται σύμφωνα με  το άρθρο 17 παρ. β του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/Α' /23-12-03) και είναι ίση με 
7/100 του βασικού μισθού του 18ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας για κάθε συνεδρίαση, με ανώτατο όριο τις 
(επτά) 7 συνεδριάσεις διαγωνισμό και θα βαρύνει την πίστωση της εν λόγω προμήθειας που είναι 
γραμμένη στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2010. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  185 /2010. 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό ως εξής: 
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 ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΤΙΔΗΣ  

Αθανασόπουλος Π. 
Αλαφάκης Δ. 
Γεωργιάδης Χ. 
Ευαγγελινός Κ.  
Καρακαξίδης Π. 
Κοσμά Στ.  
Κότσιρας Π. 
Κωνσταντάτος Δ. 

Μόσχος Α. 
Παντελεάκη Ε. 
Φουλεδάκης Ε. 
Χωρινός Ζ. 
Αθανασιάδου Μ. 
Σκαρπαθιώτης Σ. 
Τομπούλογλου Ι. 
 

                                                                                 
 

ΚΟΙΝ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. 
2. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΥΠ/ΝΗ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ 
ΑΡΧ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 
 

           ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΑ 
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