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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

302/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Συγκρότηση επιτροπής ∆ια- 

γωνισµού / Αξιολόγησης  
 

     
Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 08η  Σεπτεµβρίου  2015, ηµέρα   

Τρίτη 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 
38344/04-09-2015 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. Σολάκης Άγγελος 
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ     
3. Ηλιάδης Νικόλαος  
4. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
5. Ζαχαριάδης Παύλος    
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1)        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2)        Παπαδόπουλος Γεώργιος 
3)        Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
 
      

 

        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. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ. 

      
         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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         Μετά από πρόταση του κ. αντιπροέδρου και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, 
αποφασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα , «Συγκρότηση επιτροπής ∆ιαγωνισµού / 
Αξιολόγησης» θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως πρώτο έκτακτο  για λήψη 
απόφασης.  

   Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος , παρουσιάζει στα µέλη της  επιτροπής το υπ’ 
αριθµ. 38218 / 04-09-2015 έγγραφο  της ∆/νσης  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  του  ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε το θέµα περί  «Συγκρότηση επιτ-
ροπής ∆ιαγωνισµού / Αξιολόγησης» και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά.     

Στη συνέχεια ο  κ. αντιπρόεδρος  αναφέρει ότι, το  ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, 
έχει όπως παρακάτω: 

 

Σχετ.: 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), 
παρακαλούµε να προβείτε στην συγκρότηση επιτροπής ∆ιαγωνισµού/ Αξιολόγησης που 
προήλθε από το αριθ 33910/6-8-2015 Πρακτικό κλήρωσης ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής κατόπιν της σχετικής ανακοίνωσής της 
33178/3-8-2015. 

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. 

    Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α) και του 
άρθρου 2 της ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 απόφασης του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και έχοντας υπόψη και τις 
διατάξεις: 

I. Της εγκυκλίου του ΥΠ.∆.Μ.ΗΛ.∆ –∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 
II. Της εγκυκλίου του ΥΠ.∆.Μ.ΗΛ.∆ –∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 

III. Της εγκυκλίου του ΥΠ.∆.Μ.ΗΛ.∆ –∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 
η κλήρωση για τον ορισµό των µελών συµµετοχής στα συλλογικά όργανα γίνεται 

µεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόµιµες  προϋποθέσεις. 
 

 Ειδικά για το διαγωνισµό προµήθειας hardware υπάλληλοι που πληρούν τις 
ανωτέρω προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθοι: 

 

 

  
   Με την παρούσα γνωστοποιείται ότι η  κλήρωση θα διεξαχθεί δηµόσια, στην αίθουσα 
συσκέψεων της ∆ΤΥ του δήµου µας, την Πέµπτη 6 Αυγούστου  2015 και ώρα 09.00’ .- 

   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΙΑ∆ΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ 

ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ 
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 Την Πέµπτη 6 Αυγούστου  2015 και ώρα 09.00’, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου 
∆ράµας στην αίθουσα συσκέψεων της ∆ΤΥ διενεργήθηκε από την Θεσσαλονικιά 
Καρατζόγλου, προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Οργάνωσης & 
Πληροφορικής, ενώπιον της Μυροφόρα Ψωµά υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών και της Μαρίας ∆ρόσου,  υπάλληλο του Τµήµατος Προγραµµατισµού της 
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής ,  κλήρωση για την 
ανάδειξη των µελών που θα συγκροτήσουν την  επιτροπή  διαγωνισµού προµήθειας και 
αξιολόγησης hardware   έτους 2015, σύµφωνα µε την τοιχοκολληθείσα  την  3/8/2015 µε 
αρ. πρωτ. 33178 σχετική ανακοίνωση . 
  Στην ίδια ανακοίνωση   αναφέρονται οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις 
για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή αυτή, οι οποίοι είναι οι κάτωθι: 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΙΑ∆ΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ 

ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ 
 

      Η προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου 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 Μιλτιάδης  Μελιάδης          ΠΕ1 

2 Μακρίνα   Σιδηροπούλου                ΠΕ11 

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.- 

 

  Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,  
καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 

ΑΔΑ: Ω50ΜΩ9Μ-ΡΗΧ



 

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

-          Εγκρίνει το από 06-09-2015 πρακτικό κλήρωσης και συγκροτεί την επιτροπή του 
διαγωνισµού από τους κάτωθι υπαλλήλους : 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Κλάδος 

1 Μιλτιάδης  Μελιάδης          ΠΕ1 

2 Μακρίνα   Σιδηροπούλου                ΠΕ11 

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. 

ΑΔΑ: Ω50ΜΩ9Μ-ΡΗΧ
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