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Αριθμός απόφασης:  14/2015 ΘΕΜΑ: 
 
 
 
 

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15η Ιανουαρίου 2015, ημέρα  Πέμπτη και 
ώρα 11.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, μετά από την 1353/13-01-
2015 γραπτή πρόσκλησή του Προέδρου της, Χριστόδουλου Μαμσάκου, Δημάρχου Δράμας, που δό-
θηκε 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). Απουσία του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, προήδρευσε ο αντιπρόεδρος αυτής κ. Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος. 
       Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 6 
μέλη: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Καραμπατζάκης Δημήτριος 
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ     
3. Σολάκης Άγγελος 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
5. Ηλιόπουλος Στέργιος 
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1. Μαμσάκος Χριστόδουλος  
2. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
3. Ζαχαριάδης Παύλος    

Το τακτικό μέλος κ. Ηλιάδης Νικόλαος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του και έτσι 
κλήθηκε και παρευρέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ. 

Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του και 
έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 

Το τακτικό μέλος κ. Χαραλαμπίδης Ανδρέας ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του και 
έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Ηλιόπουλος Στέργιος. 

Το  σώμα  ομόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 
του Ν. 3852/2010, για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης 
αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας.  

Με την παρουσία και του Κωνσταντινίδη Λαζάρου, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, γραμματέως  της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη 
απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών (ΕΚΠΟΤΑ) 

ΑΔΑ: 6Ρ3ΥΩ9Μ-81Τ



Ο κ. Αντιπροέδρος εισάγοντας το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παρουσιάζει στα μέλη της 
επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 496/07-01-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Δράμας, σχετικά με την έγκριση του πρακτικού και τη Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνι-
σμών (ΕΚΠΟΤΑ), και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 Στη συνέχεια ο κ. Αντιπροέδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως παρακάτω: 

 
Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.-ΦΕΚ 185/Β/1993) ορίζεται ότι: « Η διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και απ΄ 
ευθείας ανάθεσης, προμηθειών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, γίνεται από επιτροπές. 
Οι επιτροπές μπορούν να συγκροτούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους και γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων 
αξιολόγησης  και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων. 
Οι επιτροπές συγκροτούνται αποτελούνται ανεξαρτήτως του τρόπου προμήθειας, από τρείς δημοτικούς υπαλλή-
λους με τους αναπληρωτές τους». 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 ορίζεται ότι: « Στις περιπτώσεις  που για τη νόμιμη συ-
γκρότηση συλλογικών οργάνων (επιτροπές) της διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την 
ανάθεση εργασιών, ή αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων δεν προβλέπεται 
η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο όργανο, ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή της ιδιότη-
τας του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις 
προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. 
Η  κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία». 
 
Σε εφαρμογή λοιπών των ανωτέρω προτείνεται η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών  για την προμήθεια υλι-
κών  για το έτος 2015, σε εφαρμογή του άρθρου 46 του   Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Τα προτεινόμενα μέλη των επιτροπών, τακτικά και αναπληρωματικά αναφέρονται στο επισυναπτόμενο πρακτικό 
κλήρωσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 
 
Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.- 

 
Με το ανωτέρω έγγραφο διαβιβάστηκε και το υπ’αριθμ.πρωτ. 443/7-01-2015 πρακτικό κλήρωσης το 
οποίο έχει ως εξής: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ (1) 

 Στις 7 Ιανουαρίου 2015, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δράμας, Γραφείο Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών διενεργήθηκε από την Ευαγγελία Ζιούτη, Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώπιον 
του Μιλτιάδη Μελιάδη, τακτικού υπαλλήλου, ΠΕ κατηγορίας, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Ελένης 
Παναγιωτίδου, τακτικού υπαλλήλου, ΠΕ κατηγορίας, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  κλήρωση για την ανά-
δειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών, σύμφωνα με την τοιχοκολληθείσα, την 31-12-2014, σχετική ανακοίνωση. 
  Στην από 05-01-2015 κατάσταση υπαλλήλων του Δήμου Δράμας του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμι-
κού, αναφέρονται οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στην προαναφερθείσα 
επιτροπή, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται. 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης οικονομικών Υπηρεσιών, Ευαγγελία Ζιούτη, προχώρησε στην κλήρωση των 
μελών από τους αναφερόμενους στην ανωτέρω λίστα υπαλλήλους, με επιλογή κλήρου. Πρώτα διενεργήθηκε 
κλήρωση για τα τακτικά μέλη και έπειτα για τα αναπληρωματικά. 

Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφηκαν σε Πίνακα κατά σειρά κλήρωσης: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Μιλτιάδης Μελιάδης ΠΕ – Διοικητικού / Οικονομικού 
2 Ευστράτιος Λαλές ΠΕ - Γεωπόνων 
3 Ερωτόκριτος Χαιριστανίδης ΠΕ – Διοικητικού / Οικονομικού 
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 
1 Λαζαρος Βασιλειάδης ΔΕ-Οικονομικού/Λογιστικού 
2 Γεώργιος Άρμεν ΔΕ-Διοικητικού 
3 Θωμάς Πετρίδης ΔΕ-Διοικητικού 
 
Με ευθύνη της Ευαγγελίας Ζιούτη Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

θα ειδοποιηθούν αμελλητί για την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη. 
  

 Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας 

υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10, το έγγραφο της υπηρεσίας και το από 7-1-2015 

πρακτικό κλήρωσης 

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

 Εγκρίνει το από 07-01-2015 πρακτικό διαγωνισμού και συγκροτεί επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμών (ΕΚΠΟΤΑ), για το 2015, αποτελούμενη από τους παρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Μιλτιάδης Μελιάδης ΠΕ – Διοικητικού / Οικονομικού 
2 Ευστράτιος Λαλές ΠΕ - Γεωπόνων 
3 Ερωτόκριτος Χαιριστανίδης ΠΕ – Διοικητικού / Οικονομικού 

 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 
1 Λαζαρος  Βασιλειάδης ΔΕ-Οικονομικού/Λογιστικού 
2 Γεώργιος  Άρμεν ΔΕ-Διοικητικού 
3 Θωμάς  Πετρίδης ΔΕ-Διοικητικού 

 
         

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας. 
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