
ΔΗΜΟΣ  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Αριθμός Απόφασης  293/2011

Απόσπασμα
Από το Πρακτικό της αριθμ.  19/2011 συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση  Επιτροπής  Διαγωνισμού  &  Αξιολόγησης  Αποτελεσμάτων  και 
Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή 
της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.

Στη Μεγαλόπολη και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα 
τη δεκάτη τρίτη (13η)  του μήνα  Ιουλίου του έτους  2011 ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 6.00 μ.μ. 
συνήλθε   σε   τακτική  συνεδρίαση  το   Δημοτικό  Συμβούλιο  Μεγαλόπολης   μετά  την  από 
11007/08-07-2011  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  σε  καθένα  από  τους 
Δημοτικούς Συμβούλους χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών 
ευρέθησαν παρόντα  23, ήτοι:

Παρόντες             Απόντες
1. Κάβουρας Αναστάσιος, Πρόεδρος 1. Μαρκολέφας Ιωάννης
2. Γαλάνη Δέσποινα 2. Γκρίτζαλης Ιωάννης
3. Δράκος Κανέλλος 3. Μιχόπουλος Κωνσταντίνος
4. Δημόπουλος Χρήστος 4. Αθανασόπουλος Σταύρος
5. Μερζιώτης Βασίλειος
6. Σμυρνής Θεόδωρος
7. Κλουκίνας Γεώργιος
8. Τζεβελέκος Σπυρίδων
9. Λύγουρη  Ειρήνη
10. Κούτσουρας Νικόλαος
11. Καρατζαφέρης Φώτιος
12. Κανέλλος Βασίλειος
13. Τσέκερης Γρηγόριος
14. Μάντης Νικόλαος
15. Τσιριγώτης Σπυρίδων
16. Μανιάτης Χρήστος
17. Βλασόγιαννης Παναγιώτης 
18. Ρουμπαλάς Γεώργιος
19. Νικητόπουλος Παναγιώτης
20. Φουσέκης Ιωάννης
21. Κουρέτας Γεώργιος
22. Κερκεμέζος Ηλίας
23. Παγανός Κωνσταντίνος

     Απών Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης
1
. 

Κασσελούρης Χρήστος
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        Παρόντες Πρόεδροι & Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
1. Μπουγάς Παναγιώτης, Τ.Κ. Βάστα
2. Τσουτσουμπρής Παναγιώτης, Τ.κ. ΄Ισαρη
3. Σπυρακόπουλος Βασίλειος, Τ.Κ. Καρίταινας
4. Μανούσος Αναστάσιος, Τ.Κ. Λυκόσουρας
5. Μπουγιούκος Νικόλαος, Τ.Κ. Λυκοχίων
6. Κεντιστός Σπύρος, Τ.Κ. Μαλλωτών
7. Τσούτσουρα Ευσταθία, Τ.Κ. Μαυριών
8. Πριλίγκος Δημήτριος, Τ.Κ. Μακρυσίου
9. Βρεττός Βασίλειος, Τ.Κ. Τριλόφου
10. Κουκουλάς Χρήστος, Τ.Κ. Χωρέμη

      Απόντες Πρόεδροι & Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
1 Κατσιώλη Γεωργία, Τ.Κ. Βάστα
2 Μπιτζάκης Ευστράτιος, Τ.Κ. Καράτουλα

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος της  πλειοψηφίας  κ.  Τσέκερης,  ο  οποίος   προσήλθε   στη 
συνεδρίαση και αποχώρησε πριν από τη συζήτηση του 29ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, 
κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης,  ήταν  παρών.  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας  κ. Τσιριγώτης, ο οποίος προσήλθε 
στη συνεδρίαση και αποχώρησε πριν από τη συζήτηση του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, 
κατά  τη  λήψη της παρούσας απόφασης,  ήταν απών.
  

Στη συνεδρίαση μετείχε ο Δήμαρχος κ.  Παναγιώτης Μπούρας,  ο οποίος νομίμως είχε 
κληθεί, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Για  την  τήρηση  των  πρακτικών  παραβρέθηκε  η  υπάλληλος  του  Δήμου  Κούτσουρα 
Αθανασία, που ορίστηκε με την αριθμ. 161/2011  Απόφαση  του Δημάρχου. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσία 
του κ. Δημάρχου και των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου Μεγαλόπολης,  οι 
οποίοι νομίμως είχαν  κληθεί και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο,  ο οποίος εισηγούμενος   το 26ο 

θέμα  της ημερήσιας  διάταξης «Συγκρότηση  Επιτροπής  Διαγωνισμού  &  Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων  και  Επιτροπής  Ποσοτικής  και  Ποιοτικής  Παραλαβής  Προμηθειών 
ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού»,  εξέθεσε  ότι:

Πρόκειται για την εκτέλεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού , συνολικού ποσού 
14.967,78 €, ήτοι συνολικού ποσού 12.168,93 € πλέον Φ.Π.Α. 23%,  που θα γίνει με απευθείας 
ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου,  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  35/23.06.2011  Τεχνική  ΄Εκθεση  – 
Τεχνικές  Προδιαγραφές  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου Τρίπολης,  που  παρέχει 
διοικητική  υποστήριξη  στο  Δήμο  μας,  οι  οποίες   διαβιβάστηκαν  στο  Δήμο  με  το  αριθμ. 
30099/23.06.2011 έγγραφό της,  που  εγκρίθηκαν με την αριθμ. 155/12.07.2011 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου 
και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών. 

Η δαπάνη  της προμήθειας  ηλεκτρολογικού υλικού, συνολικού ποσού 14.967,78  €, θα 
βαρύνει τον  Κ.Α. 20-6662.002 των εξόδων του  Π/σμού  οικ.  έτους 2011, όπου έχει γραφεί 
σχετική πίστωση με τίτλο «Προμήθεια  λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού». 

 
            Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ., όλες οι 
προμήθειες των Δήμων  διενεργούνται με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των 
Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), όπως ισχύουν.
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Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  46  της  αριθμ.  11389/23-3-93  Απόφασης  του 
Υπουργού  Εσωτερικών  «Περί  Ενιαίου  Κανονισμού  Προμηθειών  ΟΤΑ  (Ε.Κ.Π.-ΟΤΑ)»  η 
διενέργεια διαγωνισμών  προμηθειών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και 
απ’  ευθείας  ανάθεσης  προμηθειών  που  εκτελούνται  από  του  δήμους,  τις  κοινότητες,  τους 
συνδέσμους  τους,  τα δημοτικά και  κοινοτικά  ιδρύματα και  τα λοιπά δημοτικά και  κοινοτικά 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, γίνεται από επιτροπές που συγκροτούνται με απόφαση του 
Δημοτικού  Συμβουλίου  ή   Κοινοτήτων  και  αποτελούνται,  ανεξαρτήτως  της  προμήθειας,  από 
τρεις δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους.
             Επίσης, σύμφωνα με την αριθμ. 11389/23-3-1993 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ (Ε.Κ.Π.-ΟΤΑ)» και συγκεκριμένα με το άρθρο 28 
του  ανωτέρω  Κανονισμού  η  παραλαβή  υλικών  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής, η  οποία 
συγκροτείται  με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  από τρεις Δημοτικούς Υπαλλήλους με 
τους  αναπληρωτές  τους,   για  τη συγκεκριμένη  κάθε  φορά προμήθεια.  Με την ίδια απόφαση 
ορίζεται και ο Πρόεδρος της επιτροπής. 

Για  τη  συγκρότηση  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμού  και  Αξιολόγησης  των 
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού και απ’ ευθείας Ανάθεσης για την εκτέλεση  της συγκεκριμένης 
προμήθειας,  καθώς   και  της  Επιτροπής  Ποσοτικής  και  Ποιοτικής  Παραλαβής  Προμηθειών 
Ε.Κ.Π.-ΟΤΑ  για  την  παραλαβή  της  προμήθειας ηλεκτρολογικού  υλικού,  συνολικού  ποσού 
14.967,78  €  (ήτοι: 12.168,93 € πλέον Φ.Π.Α. 23%), επίκειται ανάγκη λήψης απόφασης από το 
Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής 
της εν λόγω προμήθειας, που θα γίνει  με πρόχειρο διαγωνισμό, σε βάρος των  Κ.Α. 20-6662.002 
των εξόδων του Π/σμού οικ. έτους 2011, όπου έχει γραφεί πίστωση ποσού 15.000,00 € με τίτλο 
«Προμήθεια  λοιπού  ηλεκτρολογικού  υλικού»,  για  τη  συντήρηση  του  ηλεκτροφωτισμού 
κοινοχρήστων  χώρων των Δημοτικών  Ενοτήτων του Δήμου Μεγαλόπολης  και  την  καλύτερη 
παροχή υπηρεσιών φωτισμού  στους  κατοίκους  της  περιοχής,   κατά  τις  διατάξεις  της  αριθμ. 
11389/23-3-1993  απόφασης  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  «Περί  Ενιαίου  Κανονισμού 
Προμηθειών ΟΤΑ (Ε.Κ.Π.-ΟΤΑ)».

Κατόπιν τούτων,  προτείνουμε τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη 
συγκρότηση  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμού  και  Αξιολόγησης  των  Αποτελεσμάτων 
Διαγωνισμού και απ’ ευθείας Ανάθεσης για την εκτέλεση της  συγκεκριμένης προμήθειας, καθώς 
και  της  Επιτροπής  Ποσοτικής  και   Ποιοτικής  Παραλαβής  Προμηθειών  ΕΚΠΟΤΑ  για  την 
παραλαβή της προμήθειας  ηλεκτρολογικού υλικού, συνολικού ποσού  14.967,78 €, που θα γίνει 
με απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις αριθμ. 35/23.06.2011 Τεχνική 
΄Εκθεση  -  Τεχνικές  Προδιαγραφές  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Δήμου  Τρίπολης,  που 
παρέχει  διοικητική  υποστήριξη  στο  Δήμο  μας,  οι  οποίες  διαβιβάστηκαν  με  το  αριθμ. 
30099/23.06.2011  έγγραφό  της  και  εγκρίθηκαν  με  την  αριθμ.  155/12-07-2011  απόφαση  της 
Οικονομικής  Επιτροπής,  σε  βάρος  του  Π/σμού  του  Δήμου,  για  την  κάλυψη  αναγκών  της 
υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού και την εξυπηρέτηση  των κατοίκων της περιοχής του Δήμου. 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τις 
διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ., τις διατάξεις της αριθμ. 11389/23-3-
1993 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών  «Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών  ΟΤΑ 
(Ε.Κ.Π.-ΟΤΑ)» και την ανωτέρω εισήγηση, ΟΜΟΦΩΝΑ: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

            Τη συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών Ε.Κ.Π.-
ΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, συνολικού ποσού 14.967,78 € 
(ήτοι:   12.168,93  €  πλέον  Φ.Π.Α.   23%),   για   την   κάλυψη   των   αναγκών   της   Υπηρεσίας 
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Ηλεκτροφωτισμού και την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής του Δήμου, που θα γίνει με 
απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου,  σύμφωνα  με  τις  αριθμ.  35/23.06.2011  Τεχνική 
΄Εκθεση  -  Τεχνικές  Προδιαγραφές  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Δήμου  Τρίπολης,  που 
παρέχει  διοικητική  υποστήριξη  στο  Δήμο  μας,  οι  οποίες  διαβιβάστηκαν  με  το  αριθμ. 
30099/23.06.2011  έγγραφό  της  και  εγκρίθηκαν  με  την  αριθμ.  155/12-07-2011  απόφαση  της 
Οικονομικής  Επιτροπής,  κατά  τις  ισχύουσες  διατάξεις  της  αριθμ.  11389/93  Απόφασης  του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ».

       Η  δαπάνη  του  ποσού των 14.967,78  € για  την  παραλαβή  της  προμήθειας 
ηλεκτρολογικού υλικού θα βαρύνει  τον Κ.Α. 20-6662.002 των εξόδων του Π/σμού οικ. έτους 
2011, όπου  έχει  αρχικά  γραφεί   πίστωση  15.000,00  €  με  τίτλο  «Προμήθεια  λοιπού 
ηλεκτρολογικού υλικού»,  από ιδίους πόρους.

Για  τη  συγκρότηση  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμού  και  Αξιολόγησης  των 
Αποτελεσμάτων  Διαγωνισμού  και  απ’  ευθείας  Ανάθεσης  της  προμήθειας  ηλεκτρολογικού 
υλικού,  συνολικού ποσού  14.967,78  €,  που  θα  γίνει  με  απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση 
Δημάρχου, σύμφωνα με τις αριθμ. 35/23.06.2011 Τεχνική ΄Εκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Τρίπολης, που παρέχει  διοικητική υποστήριξη στο Δήμο 
μας, οι οποίες διαβιβάστηκαν με το αριθμ. 30099/23.06.2011 έγγραφό της και εγκρίθηκαν με την 
αριθμ.  155/12-07-2011 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
άρθρου  46  της  αριθμ.  11389/23-3-93  Απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών  «Περί  Ενιαίου 
Κανονισμού  Προμηθειών  ΟΤΑ  (Ε.Κ.Π.-ΟΤΑ)»  ορίζει,  ως  μέλη,  τους  παρακάτω  τρεις 
δημοτικούς υπαλλήλους:

       
 Α) ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ   

1. Καράμπελα Δήμητρα, ως Πρόεδρος
2. Πελεκούδα Βασιλική, ως μέλος    
3. Τζιούβελης Νικήτας, ως μέλος                   

                                           

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
1. Αγγελή Αγγελική, ως Πρόεδρος                     
2. Βασιλόγιαννη Ιωάννα, ως μέλος                       
3. Πουλόπουλος Χρήστος,  ως μέλος           

                                     

        Για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών 
Ε.Κ.Π.- ΟΤΑ, για την παραλαβή της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού,  συνολικού ποσού 
14.967,78 €, που θα γίνει με   απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις αριθμ.  
35/23.06.2011  Τεχνική  ΄Εκθεση  -  Τεχνικές  Προδιαγραφές  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών 
Δήμου Τρίπολης, που παρέχει διοικητική υποστήριξη στο Δήμο μας, οι οποίες διαβιβάστηκαν με 
το αριθμ. 30099/23.06.2011 έγγραφό της και εγκρίθηκαν με την αριθμ. 155/12-07-2011 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 της αριθμ. 11389/93  Υπουργικής 
Απόφασης περί προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ, ορίζει, ως μέλη, τους παρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους:

Α) ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ   
1. Πουλόπουλος Χρήστος, ως Πρόεδρος
2. Μυλωνάς Αλέξανδρος, ως μέλος    
3. Σμυρνής Ιωάννης, ως μέλος                   
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Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
1. Βλάχου Αλεξάνδρα, ως Πρόεδρος                     
2. Τζιούβελης Νικήτας, ως μέλος                       
3. Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος,  ως μέλος   
 

        Η ανωτέρω επιτροπή ορίζεται για τη συγκεκριμένη προμήθεια, σύμφωνα με την αριθμ. 
11389/23-3-1993  απόφαση  του  Υπουργείου  Εσωτερικών   «Περί  Ενιαίου  Κανονισμού 
Προμηθειών ΟΤΑ (Ε.Κ.Π.-ΟΤΑ)».                           
  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  293/2011.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Τα Μέλη
Παναγιώτης Γ. Μπούρας Υπ/φή 

Μεγαλόπολη  25  / 07/ 2011 
Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

 
      

      Αναστάσιος Γ. Κάβουρας

Υπ/φή
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