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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

684/2014 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Συγκρότηση Επιτροπής ∆ια-
γωνισµού / Αξιολόγησης για 
την προµήθεια και εγκατάσ-
ταση εξοπλισµού ( hardware )  
 

 

     

Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 10η  Οκτωβρίου βρίου  2014, 
ηµέρα  ∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό  την Προεδρία του αντιπροέδρου της, Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 
53434/07-10-2014 γραπτή πρόσκλησή του, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της 
Επιτροπής, µε αποδεικτικό και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 
       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 8 µέλη: 

 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Ηλιάδης Νικόλαος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
8. Ζαχαριάδης Παύλος    
      
 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1) Μαµσάκος Χριστόδουλος 
 

 
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ράµας,  

γραµµατέως  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. Αντιπρόεδρος κήρυξε 
την έναρξη της Συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.   
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O κ. Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 52522/03-10-2014 έγγραφο της 
∆/νσης Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής  Τµήµα ΤΠΕ του  ∆ήµου 
∆ράµας , σχετικά µε την Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού / Αξιολόγησης για 
την προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού ( hardware )  

Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω: 
 

Σχετ:  α) 44034/19-8-2014, 44842/22-8-2014 ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης,  
         β) η από 19-10-2014 έκθεση τοιχοκόλλησης 

 γ) 51930/1-10-2014 του γραφείου ∆.Σ. προς εµάς απόφ.υπ’ αριθµ.422/2014 
 δ) 52263/2-10-2014 του γραφείου Ο.Ε.προς εµάς απόφ. υπ’αριθµ.668/2014  

   

Σας ενηµερώνουµε ότι: 
1. η διενέργεια της προµήθειας  και εγκατάσταση εξοπλισµού (hardware)  

εγκρίθηκε µε την αριθµ 422/2014 (14ης συνεδρίασης/19-9-2014) απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  

2. οι όροι της συγκεκριµένης προµήθειας εγκρίθηκαν µε την 668/2014 (28ης  
σύκλιση/29-9-2014) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής    

3. έγινε και η ανάλογη ψήφιση  πιστώσεων σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.01 
οικονοµικού έτους 2014, µε τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές-ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα-εκτυπωτές-λοιπά εξαρτήµατα», ποσού 70.000,00 €.. (Α∆Α 
74ΧΘΩ9Μ-ΗΤΝ) 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΥΠΕΣ 11389/93 ΦΕΚ 185Β & ΦΕΚ 550Β) και των άρθρων 65 & 
72 του Ν.3852/2010  «Πρόγραµµα Καλλικράτη» (ΦΕΚ 87Α), η επιτροπή διαγωνισµού 
προµήθειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων συγκροτείται µε απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής από τρεις δηµοτικούς υπαλλήλους. 

 

Προκειµένου η υπηρεσία µας να προχωρήσει στην προµήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισµού (hardware), µε ηµεροµηνία διαγωνισµού 13-10-2014, παρακαλούµε να 
προβείτε στην συγκρότηση επιτροπής ∆ιαγωνισµού/ Αξιολόγησης που προήλθε από το 
αριθ 44842/22-8-2014 Πρακτικό κλήρωσης ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Οργάνωσης & 
Πληροφορικής κατόπιν της σχετικής ανακοίνωσής της 44034/19-8-2014.  

 

 Η Οικονοµική Επιτροπή , αφού άκουσε τον κ. αντιπρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

 

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

• Συγκροτεί την  επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών προµηθειών της 
 ∆/νσης Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής  Τµήµα ΤΠΕ του  ∆ήµου 
∆ράµας . Σύµφωνα µε το αριθµ. 44842/22-8-2014 Πρακτικό κλήρωσης της 
∆/νσης Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής  Τµήµα ΤΠΕ του  ∆ήµου 
∆ράµας κατόπιν της σχετικής ανακοίνωσης της µε το αριθµ. 44034/19-08-2014 
έγγραφο (η οποία τοιχοκολλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 44034/19-08-2014). Ως 
ακολούθως: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Κλάδος 

1 Μιλτιάδης  Μελιάδης          ΠΕ1 

2 Μακρίνα   Σιδηροπούλου                ΠΕ11 

ΑΔΑ: 6ΩΑΥΩ9Μ-ΞΥΧ



3 Νικόλαος  Καµπούρης ΠΕ11 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Κλάδος 

1 Αιµίλιος  Αθανασίου ΠΕ1 

2 ∆ηµήτριος  Μαυρίδης ΠΕ5 

3 Νικόλαος Ευαγγελίδης ΠΕ5 

 

           Με ευθύνη της Θεσσαλονικιάς Καρατζόγλου προϊσταµένης ∆/νσης, 

θα ειδοποιηθούν αµελλητί  για την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και τα 

αναπληρωµατικά µέλη.  

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