
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 66/2013 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 5
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την  5-3-2013 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού «Προβολή, 

δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής 

Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας». 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 5η του µηνός Μαρτίου 2013 και ώρα 11.30 π.µ.  
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 14386/1-3-2013 πρόσκληση του 
Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Νικολαίδης Φώτιος     
Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Παπαδόπουλος  Γρηγόριος   
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Χλιάρα Παναγιώτα 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

 
Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 14ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 14291/1-3-2013   έγγραφο της ∆ιεύθυνσης  
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής   του  ∆ήµου ∆ράµας το οποίο λέει 
τα εξής: 

  Έχοντας υπόψη 
1. Την 14/2013  Απόφασή σας περί έγκρισης των όρων δηµοπράτησης της πράξης 

«Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής 
Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας» από το ΠΕΠ ΑΜΘ. 

2. Το 2261/15-1-2013 έγγραφο του ∆ήµου ∆ράµας προς την Ένωση των Εταιριών 
∆ιαφήµισης & Επικοινωνίας Ελλάδος για τον ορισµό εκπροσώπου για τη συµµετοχή στο 
διαγωνισµό της ανωτέρω πράξης 

3. Το από 27-2-2013 απαντητικό ηλεκτρονικό µήνυµα της Ένωσης Εταιριών ∆ιαφήµισης & 
Επικοινωνίας Ελλάδος 

 



ζητείται η λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού 
όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 103 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) και  το 
άρθρο 12 του Ν. 3668/08 σύµφωνα µε το οποίο στις επιτροπές αξιολόγησης και επιλογής, 
που εµπίπτουν στην νοµοθεσία περί διαφήµισης, συµµετέχει υποχρεωτικά και ένας 
εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής ένωσης των διαφηµιστικών εταιριών και γενικότερα 
εταιριών επικοινωνίας που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα. Υπενθυµίζεται ότι ο 
εκπρόσωπος συµµετέχει ως ειδικός εµπειρογνώµονας, µε γνωµοδοτική αρµοδιότητα, χωρίς 
δικαίωµα ψήφου. 
 

    Η Οικονοµική Επιτροπή , αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων, είδε τις διατάξεις του άρθρου 103 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 
114 Α/8-6-2006) και  το άρθρο 12 του Ν. 3668/08 και λαµβάνοντας υπόψη το έγγραφο 
της υπηρεσίας και το αρ. πρωτ.  6799 πρακτικό κλήρωσης της 18/12/2012 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο µ ό φ ω ν α 
 

- τη Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού «Προβολή, 

δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής 

Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας» ως εξής: 
- Ορίζει: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Κλάδος 

Α1 Αικατερίνη  Ιωσηφίδου ΠΕ – Περιβαλλοντολόγων 

Α2 Γεώργιος Αδαµαντίδης ΤΕ-3  Τεχνολόγων Πολιτικών 
Μηχ/κών 

Α3 Γεώργιος Οικονοµίδης ΤΕ-3 Τεχνολόγων Πολιτικών 
Μηχανικών 

                                           ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Κλάδος 

Α1 Ιωάννα Παπαδοπούλου ΠΕ-3 Πολιτικών Μηχανικών 

Α2 Μιλτιάδης Μελιάδης ΠΕ-1 ∆ιοικητικού 

Α3 Ιωάννης Παπάζογλου ΤΕ-5 Τεχνολόγων 
Τοπογράφων Μηχανικών 

      σύµφωνα µε το αρ. πρωτ.  6799 πρακτικό κλήρωσης της 18/12/2012 
 
 - Ως εκπρόσωπο της Ένωσης των Εταιριών ∆ιαφήµισης & Επικοινωνίας για τη 
συµµετοχή στο διαγωνισµό της ανωτέρω πράξης ως ειδικό εµπειρογνώµονα, µε 
γνωµοδοτική αρµοδιότητα, χωρίς δικαίωµα ψήφου τον κ. ∆ηµήτρη Ζακαλκά. 
 
    2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    
     ∆ράµας. 
                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 66/2013. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

          ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


