
 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 16/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το 2ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

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

 
ΘΕΜΑ 8ο: (έκτακτο) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών 
(ΕΚΠΟΤΑ) 
 
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 8ο (έκτακτο)   θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
λέει τα εξής: 

    

  
Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών µε το αριθµ. πρωτ. 1972/13-1-2014 
έγγραφό της µας λέει τα εξής:  
 

ΘΕΜΑ: « Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών   (ΕΚΠΟΤΑ)  
 
  

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (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 υπαλλήλους µε τους αναπληρωτές τους». 

 
Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 ορίζεται ότι: « Στις περιπτώσεις  που για τη 
νόµιµη συγκρότηση 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 ιδιότητας 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 υλικών (τροφίµων και λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου) και παγίων 
(εξοπλισµός παλαιού δηµαρχείου) για το έτος 2014, 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.- 

 
 

Το πρακτικό κλήρωσης έχει ως εξής: 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ∆ΡΑΜΑΣ 
∆ΗΜΟΣ: ∆ΡΑΜΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

                               Αριθ. Πρωτ 1969 

                               ∆ράµα 13-01-2014 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  (2) 

 

 Στις 13 Ιανουαρίου 2014, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας, 

Γραφείο ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών διενεργήθηκε από την Ευαγγελία Ζιούτη, 

Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, ενώπιον του Κων/νου Πετρίδη, 

τακτικού υπαλλήλου, ∆Ε κατηγορίας, ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και του 



 
 

   
  

 

Λάζαρου Βασιλειάδη, τακτικού υπαλλήλου, ΠΕ κατηγορίας, ∆/νσης Οικονοµικών 

Υπηρεσιών,  κλήρωση για την ανάδειξη των µελών που θα συγκροτήσουν την 

Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 

∆ιαγωνισµών της προµήθειας υλικών (τροφίµων και λοιπών αναλώσιµων 

ειδών παντοπωλείου) και παγίων  (εξοπλισµού παλαιου δηµαρχείου) για το 

2014 (άρθρου 46 ΕΚΠΟΤΑ), σύµφωνα µε την τοιχοκολληθείσα, την 10-01-2014, 

σχετική ανακοίνωση. 

  Στην κατάσταση υπαλλήλων του ∆ήµου ∆ράµας του Τµήµατος Ανθρώπινου 

∆υναµικού, αναφέρονται οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη 

συµµετοχή τους στην προαναφερθείσα επιτροπή.  

Η Προϊσταµένη ∆/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 Ελένη  Βουλγαρίδου ΠΕ-∆ιοικητικού/Οικονοµικού 

2 Ιωάννης Κιοσσές ΠΕ-Πολιτικών Μηχανικών 

3 Ευστράτιος Λαλές ΠΕ-Γεωπόνων 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Λάζαρος Βασιλειάδης ΠΕ-Οικονοµικού/Λογιστικού 

2 Γεώργιος Γεωργούδης ΤΕ - Μηχανολόγων 

3 ∆έσποινα  Μαντή ΤΕ-Οικονοµικού/Λογιστικού 

 

Με ευθύνη της Ευαγγελίας Ζιούτη Προϊσταµένης ∆/νσης Οικονοµικών 

Υπηρεσιών θα ειδοποιηθούν αµελλητί για την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά 

και τα αναπληρωµατικά µέλη.  

 

Ευαγγελία Ζιούτη,  

Προϊσταµένη ∆/νσης 

Οικονοµικών 

Υπηρεσιών 

 

Κων/νος Πετρίδης,  

υπάλληλος, ∆/νσης 

Οικονοµικών 

Υπηρεσιών 

 

Λάζαρος 

Βασιλειάδης,  

υπάλληλος, ∆/νσης 

Οικονοµικών 

Υπηρεσιών 

 



 
 

   
  

 

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 διενέργειας διαγωνισµών (ΕΚΠΟΤΑ) 
όπως κατωτέρω: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Ελένη  Βουλγαρίδου ΠΕ-∆ιοικητικού/Οικονοµικού 

2 Ιωάννης Κιοσσές ΠΕ-Πολιτικών Μηχανικών 

3 Ευστράτιος Λαλές ΠΕ-Γεωπόνων 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Λάζαρος Βασιλειάδης ΠΕ-Οικονοµικού/Λογιστικού 

2 Γεώργιος Γεωργούδης ΤΕ - Μηχανολόγων 

3 ∆έσποινα  Μαντή ΤΕ-Οικονοµικού/Λογιστικού 

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

 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 16/2014 

   
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


