
 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 13/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το 2ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 
Την 14-1-2014 

 
ΘΕΜΑ 5ο: (έκτακτο) Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού για 
την επιλογή τεχνικού συµβούλου. 

 
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 14η του µηνός  Ιανουαρίου 2014 και ώρα 
11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
1431/10-1-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος κ. Α. Χαραλαµπίδης λόγω 
απουσίας του Προέδρου. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. 
Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ. Επίσης ο κ. Ζαχαριάδης Παύλος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του. Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Γρηγορίου Κυριάκος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Γρηγορίου Κυριάκος   Χαρακίδης Κυριάκος  
Παπαθεοδώρου Ανέστης   Χλιάρα Παναγιώτα 
Μλεκάνης Μιχαήλ     
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   Παπαδόπουλος  Γεώργιος    

Τερζής Ανέστης 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   

του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο κ. αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 5ο (έκτακτο)   θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
λέει τα εξής: 
   Αρµόδιο όργανο για τη διεξαγωγή και την κατακύρωση των δηµοσπρασιών 
είναι η Οικονοµική Επιτροπή. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την 
αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, 
δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες -.. (άρθρο 72 παρ. 1 ε 
του Ν.3852/2010) 

Όταν   δεν    συγκροτείται   νόµιµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, 
οι γνωµοδοτήσεις που διατυπώνει πάσχουν ελαττώµατος, µε συνέπεια οι εκδιδόµενες 
βάσει των γνωµοδοτήσεων αυτών διοικητικές πράξεις να πάσχουν ακυρότητας και να 
καθίσταται νοµικά   πληµµελής   η   διαδικασία   του  διαγωνισµού. Μη νόµιµη 
συγκρότηση της οικείας Επιτροπής διαγωνισµού που συνεπάγεται ελάττωµα των 



 
 

   
  

 

γνωµοδοτήσεών της αποτελεί και η µη αναφορά της ιδιότητας των συµµετεχόντων 
µελών της στην πράξη συγκρότησης αλλά και στα Πρακτικά του διαγωνισµού) 
 

H Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια για την κατάρτιση των διακηρύξεων, τη 
διεξαγωγή της δηµοπρασίας και την κατακύρωση των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών. Ενόψει δε της ειδικής πρόβλεψης για τη συγκρότηση επιτροπών 
για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τον έλεγχο/αξιολόγηση των προσφορών, οι 
επιτροπές αυτές συγκροτούνται υποχρεωτικά από την Οικονοµική Επιτροπή, η οποία 
οφείλει να εκδώσει πράξη συγκρότησης Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, και η άσκηση των 
αρµοδιοτήτων αυτών από άλλο όργανο καθιστά νοµικά πληµµελή τη διαδικασία 
ανάδειξης αναδόχου.  

  
Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών µε το αριθµ. πρωτ. 1642/13-1-2014 
έγγραφό της µας λέει τα εξής:  
 
ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής  διεξαγωγής  διαγωνισµού  για την επιλογή τεχνικού συµβούλου    
 
ΣΧΕΤ:   α) η 520/07-01-2014 ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης 
             β) το 1547/10-01-2014 πρακτικό κλήρωσης   
             γ) το 296/27-12-2013 έγγραφο του ΤΕΕ – ΑΜ  
 
           Προκειµένου  να διεξαχθεί ο διαγωνισµός για την επιλογή τεχνικού συµβούλου για ενεργειακά 
θέµατα (προδιαγραφές, µελέτη, παρακολούθηση προτύπων επιδεικτικών ενεργειακών έργων που έχουν 
προταθεί στο ΥΠΕΚΑ), θα πρέπει να προχωρήσετε στη συγκρότηση επιτροπής, σε εφαρµογή των 
διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.3316/05. 
           Η επιτροπή αποτελείται από δύο υπηρεσιακά µέλη (µε τους αναπληρωτές τους), ένας εκ των 
οποίων ορίζεται πρόεδρος και από ένα µέλος (ex officio) που ορίζεται από το ΤΕΕ (µε τον αναπληρωτή 
του).  Συνηµµένα σας αποστέλλουµε τα –α- και –β- σχετικά (ανακοίνωση και πρακτικό διεξαγωγής 
κλήρωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011), για την ανάδειξη των 
υπηρεσιακών µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών) που θα συµµετέχουν στην επιτροπή αυτή και το 
–γ- σχετικό έγγραφο του ΤΕΕ – ΑΜ.  
          Επίσης παρακαλούµε να ορίσετε και γραµµατέα της επιτροπής. -   
 

Το πρακτικό κλήρωσης έχει ως εξής: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ∆ράµα 10/01/2014 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ      αρ. πρωτ. 1547 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 

 Την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου  2014 και ώρα 09.00’, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του 

∆ήµου ∆ράµας στην αίθουσα συσκέψεων της ∆ΤΥ διενεργήθηκε από την Ιωάννα 

Παπαδοπούλου, προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ενώπιον της 

Κυρατσώς Παπαδοπούλου και του Γεώργιου Οικονοµίδη υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών,  κλήρωση για την ανάδειξη των µελών που θα συµµετέχουν στην επιτροπή 



 
 

   
  

 

διεξαγωγής διαγωνισµού µελετών έτους 2014, σύµφωνα µε την τοιχοκολληθείσα   την 

07/01/2014 µε αρ. πρωτ. 520 σχετική ανακοίνωση . 

  Στην ίδια ανακοίνωση   αναφέρονται οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για 

τη συµµετοχή τους στην  επιτροπή διαγωνισµών του Ν.3316/05 έτους 2014, οι οποίοι είναι οι 

κάτωθι: 

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ 

 

ΜΟΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΑΤΣΩ 

 

       Η προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Ιωάννα Παπαδοπούλου 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 αναγράφονται στους  ακόλουθους  πίνακες κατά 

σειρά κλήρωσης: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Κλάδος 

1 Θεσσαλονικιά  Καρατζόγλου ΠΕ6 

2 Σταύρος Παπαδόπουλος ΠΕ3 

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Κλάδος 

1 Κυρατσώ  Παπαδοπούλου ΠΕ3 

2 Αθανάσιος  Μόσχου ΠΕ3 

 

Με ευθύνη της Ιωάννας Παπαδοπούλου προϊσταµένης ∆/νσης, θα ειδοποιηθούν 

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

 

Ι. Παπαδοπούλου                          Κ. Παπαδοπούλου                    Γ. Οικονοµίδης 

  



 
 

   
  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή , αφού άκουσε τον κ. αντιπρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων λαµβάνοντας υπόψη και όλα τα συνηµµένα 
έγγραφα  
          

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

1.  Συγκροτεί την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού για την επιλογή 

τεχνικού συµβούλου όπως κατωτέρω: 

 

- δύο υπηρεσιακά µέλη (µε τους αναπληρωτές τους) σύµφωνα µε το πρακτικό 

κλήρωσης  τα εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Κλάδος 

1 Θεσσαλονικιά  Καρατζόγλου ΠΕ6 

2 Σταύρος Παπαδόπουλος ΠΕ3 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Κλάδος 

1 Κυρατσώ  Παπαδοπούλου ΠΕ3 

2 Αθανάσιος  Μόσχου ΠΕ3 

 

εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος η κ. Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου 

 

- ένα µέλος (από το ΤΕΕ (µε τον αναπληρωτή του) το εξής: 

Τακτικό µέλος: Γκαβαλιάς Βασίλειος –Μηχανολόγος Μηχανικός 

Αναπληρωµατικό µέλος: Λαµπράκης Κωνσταντίνος- Μηχανολόγος 

Μηχανικός 

 

2. Γραµµατέας της επιτροπής ορίζεται η κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου. 

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

 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 13/2014 

   
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


