
 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 25/2013 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 2ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 
 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 29-1-2013 
 
ΘΕΜΑ 13ο (έκτακτο): Αντικατάσταση µέλους επιτροπής και ορισµός 
αναπληρωµατικών µελών  αυτής. 
 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 29η του µηνός Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12 
µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 4778/24-1-2013 
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 οκτώ (8) 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 13ο (έκτακτο)  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 5102/25-1-2013   
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης  ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας το 
οποίο λέει τα εξής: 

         Σας γνωρίζουµε ότι µε την 273/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

µε θέµα: «Κατακύρωση πρακτικών του ανοικτού διαγωνισµού για την ανάθεση 

εργασιών καθαριότητας δηµοτικών κτιρίων» κατά το χρονικό διάστηµα από 

01/12/2012 έως 31/12/2013 συγκροτήθηκε τριµελής επιτροπή αξιολόγησης της 

ποσότητας-ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών του αναδόχου για τις 

ανωτέρω εργασίες, αποτελούµενη από τους υπαλλήλους του ∆ήµου µας, Γεώργιο 

Αδαµαντίδη, Φαίδρα Οικονόµου και Ευστράτιο Λαλέ..  

Ωστόσο µε το από 17-1-2013 αίτηµά του, το οποίο και επισυνάπτουµε, προς το 

Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας, ο υπάλληλος Γεώργιος Αδαµαντίδης, µέλος της 

προαναφερόµενης επιτροπής, ζητά την αντικατάστασή του λόγω αυξηµένων 

υπηρεσιακών υποχρεώσεων. 



 
 

   
  

 

Κατόπιν τούτου προτείνουµε την αντικατάσταση του Γεώργιου Αδαµαντίδη 

κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, στην εν λόγω επιτροπή από την 

Μαρία Καγκασίδου κλάδου ∆Ε Προσωπικού Η/Υ. 

Επιπλέον παρακαλούµε να προβείτε στον ορισµό αναπληρωµατικών µελών της 

παραπάνω τριµελούς επιτροπής και προτείνουµε γι’ αυτό το λόγο τους παρακάτω 

υπαλλήλους: 

α) Γεώργιο Άρµεν κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού-Λογιστικού 

β) Ιωάννη Κασκαµτζή κλάδου ∆Ε Προσωπικού Η/Υ και 

γ) Ζωή ∆ερµεντζή κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού 

Παρακαλούµε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.  

 

                                                                        
    Η οικονοµική Επιτροπή , αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
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-την αντικατάσταση του Γεώργιου Αδαµαντίδη κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων 
Πολιτικών Μηχανικών, στην επιτροπή αξιολόγησης της ποσότητας-ποιότητας 
των παρεχοµένων υπηρεσιών του αναδόχου για τις εργασίες καθαριότητας 
δηµοτικών κτιρίων» κατά το χρονικό διάστηµα από 01/12/2012 έως 
31/12/2013 (αποφ. 273/2012 Ο.Ε.) από την Μαρία Καγκασίδου κλάδου ∆Ε 
Προσωπικού Η/Υ . 

- Ορίζει  αναπληρωµατικά µέλη της παραπάνω τριµελούς επιτροπής τους 
παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Γεώργιο Άρµεν κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού-Λογιστικού 

β) Ιωάννη Κασκαµτζή κλάδου ∆Ε Προσωπικού Η/Υ και 

γ) Ζωή ∆ερµεντζή κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού 

-Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας. 
 
 

 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 25/2013 

   
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου                                    
 

                                                  
 
 


