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Αριθµός απόφασης: 452/2015 ΘΕΜΑ: 
 

 

 

 

       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 29η  ∆εκεµβρίου  2015, ηµέρα   Τρί-
τη και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  
την Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, µετά 
από την αριθµ. πρωτ. 59525/23-12-2015 γραπτή πρόσκληση του, που γνωστοποιήθηκε 
σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις 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 : 

 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
3. Σολάκης Άγγελος  
4. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
6.     Ηλιόπουλος Στέργιος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
    1.       Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος      
    2.        Ηλιάδης Νικόλαος  
    3.        Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
 

               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. Μουρβετί-
δης Μιχαήλ 

      Το τακτικό µέλος κ. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 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. Ζαχαριάδης  Παύλος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 
του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Ηλιόπουλος Στέργιος. 

             Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. πρόεδρος κήρυξε  
την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της ηµερήσι-
ας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   

 
 
 
 
 
 

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισµών (ΕΚΠΟΤΑ) 
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Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, παρουσιάζει στα µέλη 

της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 59104/21-12-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρε-
σιών του ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την έγκριση του πρακτικού και τη Συγκρότηση επιτρο-
πής διενέργειας διαγωνισµών (ΕΚΠΟΤΑ), και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως παρακά-
τω: 
  

      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 δια-
γωνισµών προµηθειών και απ΄ ευθείας ανάθεσης, προµηθειών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, γίνε-
ται από επιτροπές. 
    Οι επιτροπές µπορούν να συγκροτούνται για χρονικό διάστηµα ενός έτους και γνωµοδο-
τούν 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 διεξαγω-
γή δηµοσίων διαγωνισµών ή την ανάθεση εργασιών, ή αξιολόγηση, παρακολούθηση, παρα-
λαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων δεν προβλέπεται η συµµετοχή µέλους µετά από υ-
πόδειξη 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 πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις από το νόµο να συµµετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. 
Η  κλήρωση διενεργείται από την αρµόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπη-
ρεσία». 
 

Σε εφαρµογή λοιπών των ανωτέρω προτείνεται η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµών  για 
την προµήθεια υλικών  για το έτος 2016, σε εφαρµογή του άρθρου 46 του     Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 

Τα προτεινόµενα µέλη των επιτροπών, τακτικά και αναπληρωµατικά αναφέρονται στο επι-
συναπτόµενο 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. 59099/21-12-2015 πρακτικό 
κλήρωσης το οποίο έχει ως εξής: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ (1) 

 Στις 21 ∆εκεµβρίου 2015, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας, Γραφείο 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών διενεργήθηκε από την Ευαγγελία Ζιούτη, Προϊσταµένη 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, ενώπιον της Ελένης Παναγιωτίδου, τακτικής υπαλλήλου, 
ΠΕ κατηγορίας, ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και της Ησαϊας Κρανά, τακτικής υπαλλή-
λου, ΠΕ κατηγορίας, ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών,  κλήρωση για την ανάδειξη των µε-
λών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών, Αξιολό-
γησης Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών, σύµφωνα µε την τοιχοκολληθείσα, την 17 - 12 - 2015, 
σχετική ανακοίνωση. 
  Στην από 05-01-2015 κατάσταση υπαλλήλων του ∆ήµου ∆ράµας του Τµήµατος Αν-
θρώπινου ∆υναµικού, αναφέρονται οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη 
συµµετοχή τους στην προαναφερθείσα επιτροπή, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται. 
Η Προϊσταµένη ∆/νσης οικονοµικών Υπηρεσιών, Ευαγγελία Ζιούτη, προχώρησε στην κλή-
ρωση των µελών από τους αναφερόµενους στην ανωτέρω λίστα υπαλλήλους, µε επιλογή 
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κλήρου. Πρώτα διενεργήθηκε κλήρωση για τα τακτικά µέλη και έπειτα για τα αναπληρωµατι-
κά. 
 

   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 Μιλτιάδης Μελιάδης ΠΕ – ∆ιοικητικού / Οικονοµικού 

3 Ευστράτιος Λαλές ΠΕ - Γεωπόνων 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Aικατερίνη  Ιωσηφίδου ΠΕ-Περιβαλλοντολόγων 

2 Γεώργιος Πετσάνης ∆Ε-∆ιοικητικού 

3 Μαρία  Ψαρρά ΤΕ-∆ιοικητικού/Λογιστικού 

 

Με ευθύνη της Ευαγγελίας Ζιούτη Προϊσταµένης ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

θα ειδοποιηθούν αµελλητί για την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και τα αναπληρωµα-

τικά µέλη. 

   Ευαγγελία Ζιούτη,                       Ελένη Παναγιωτδου                  Ησαϊα Κρανά     
  Προϊσταµένη ∆/νσης                         υπάλληλος, ∆/νσης                υπάλληλος, ∆/νσης  
ΟικονοµικώνΥπηρεσιών                  ΟικονοµικώνΥπηρεσιών        ΟικονοµικώνΥπηρεσιών 
 

 Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαµβάνο-

ντας 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 21-12-2015 πρακτικό διαγωνισµού και συγκροτεί επιτροπή διενέρ-

γειας διαγωνισµών (ΕΚΠΟΤΑ), για το 2016, αποτελούµενη από τους παρακάτω δηµοτικούς 

υπαλλήλους: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Ελένη Βουλγαρίδου ΠΕ – ∆ιοικητικού / Οικονοµικού 

2 Μιλτιάδης Μελιάδης ΠΕ – ∆ιοικητικού / Οικονοµικού 

3 Ευστράτιος Λαλές ΠΕ - Γεωπόνων 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
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Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Aικατερίνη  Ιωσηφίδου ΠΕ-Περιβαλλοντολόγων 

2 Γεώργιος Πετσάνης ∆Ε-∆ιοικητικού 

3 Μαρία  Ψαρρά ΤΕ-∆ιοικητικού/Λογιστικού 

 

Με ευθύνη της Ευαγγελίας Ζιούτη Προϊσταµένης ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
θα ειδοποιηθούν αµελλητί για την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και τα αναπληρωµα-
τικά µέλη. 
 

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