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Αριθµός 

Απόφασης: 

 
 

17/2015 

 
  

ΘΕΜΑ: : 

 

Συγκρότηση επιτροπής διε-
ξαγωγής ∆ιαγωνισµών προ-

µηθειών της ∆/νσης Τεχν. 

Υπηρεσιών 2015 

 

     
Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 15η  Ιανουαρίου  2015, ηµέρα   Πέµπτη 

και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  την 
Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου , µετά από την 1353/13-01-2015 
γραπτή πρόσκλησή του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας , που 
γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, 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 
6 µέλη: 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ     
3. Σολάκης Άγγελος 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
5. Ηλιόπουλος Στέργιος 
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
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 ∆ήµου ∆ράµας.  

      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, καθώς και στα έκτακτα.   
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 Ο κ. Αντιπρόεδρος εισάγοντας το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 1172/12-01-2015 έγγραφο της 
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την «Συγκρότηση 
επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών προµηθειών της ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών 2015» 
.  
         Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως 
παρακάτω: 
 

ΣΧΕΤ. :   
   α) η 66467/16-12-2014 ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης 
             β) η 66468/16-12-2014 έκθεση τοιχοκόλλησης 
             γ) το 6742019-12-2014 πρακτικό κλήρωσης    
 

           Προκειµένου  να διεξάγονται οι διαγωνισµοί της ∆ιεύθυνσής µας για την 
ανάθεση προµηθειών,     προτείνουµε σε εφαρµογή των διατάξεων του εδαφίου δ της 
παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3463/2006, να προχωρήσετε στη συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισµών προµηθειών, από τρείς (3) δηµοτικούς υπαλλήλους µε τους 
αναπληρωτές τους για όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Σε εφαρµογή δε των  
διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, για την ανάδειξη των µελών (τακτικών και 
αναπληρωµατικών) που θα αποτελούν την επιτροπή αυτή, κατόπιν κλήρωσης, σας 
στέλνουµε τα παραπάνω σχετικά και παρακαλούµε για τη συγκρότηση της επιτροπής 
ως ακολούθως: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Σταύρος  Παπαδόπουλος ΠΕ3 

2 Γεώργιος Αδαµαντίδης ΤΕ3 

3 Γεώργιος Οικονοµίδης ΤΕ3 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Ιωάννα   Παπαδοπούλου ΠΕ3 

2 Αθανάσιος Μόσχου ΠΕ3 

3 Ιωάννης Παπάζογλου ΤΕ5 

          » 
      Στη συνέχεια διάβασε στα µέλη  το αριθµ. πρωτ. 67420/19-12-2014 πρακτικό της 
κλήρωσης που διεξήχθη από την υπηρεσία στις 19/12/2014. 
 

    Η Οικονοµική Επιτροπή , αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων, είδε τις διατάξεις  του Ν.3669/08 και  το πρακτικό της 
κλήρωσης και λαµβάνοντας υπόψη το έγγραφο της υπηρεσίας 
 

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

- Εγκρίνει το από 19-12-2014 πρακτικό κλήρωσης και συγκροτεί την επιτροπή 
διαγωνισµών προµηθειών  για το 2015  από τους κάτωθι υπαλλήλους : 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Σταύρος  Παπαδόπουλος ΠΕ3 

2 Γεώργιος Αδαµαντίδης ΤΕ3 

3 Γεώργιος Οικονοµίδης ΤΕ3 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Ιωάννα   Παπαδοπούλου ΠΕ3 

2 Αθανάσιος Μόσχου ΠΕ3 

3 Ιωάννης Παπάζογλου ΤΕ5 

 

Με ευθύνη της Ιωάννας Παπαδοπούλου 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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