
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 14/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή δευτέρα (22α) Ιουλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονοµική 

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 13001/15-07-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και λόγω 

απουσίας του τακτικού µέλους κ. Κανταρά Αναστάσιου, παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος ο κ. 

Βασίλειος Λαφαζάνης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Καραφουλίδης 

Αναστάσιος, 4. Αθανάσιος Βασιλάκης, 5.Ζαβράκογλου Άγγελος, 6. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη 

Ο.Ε., 7.Βασίλειος Λαφαζάνης, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 

 

 

Αριθµός θέµατος:   έκτακτο  Τροποποίηση της αριθ. 2/2015 απόφασης Ο.Ε. περί 

συγκρότησης επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης 

προµηθειών και παροχής υπηρεσιών για το 2015 όσον αφορά 

την αντικατάσταση µέλους 

Αριθµός Απόφασης: 145 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. µετά την οµόφωνη 

αποδοχή των µελών να συζητηθεί το θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος περί 

αντικατάσταση µέλους της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών γιατί 

διαφορετικά δεν θα µπορεί να λειτουργήσει η αρµόδια υπηρεσία και έθεσε υπόψη των µελών της 

Οικονοµικής Επιτροπής: 

α) τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, 
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β) την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του 

Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

γ) το υπ’αριθµ. 10290/8-6-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, µε το οποίο 

ζητείται η αντικατάσταση µέλους της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών, 

δ) την υπ’αριθµ. 2/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 

ε) το γεγονός ότι η επιτροπή που συστάθηκε αρχικά για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού, είναι αυτή που θα πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία ακόµα και αν αυτή 

επεκταθεί σε επόµενο έτος (Ελ. Συν. Τµ.7 Πράξη 4/2011)  

στ)την από 9-7-2015 ανακοίνωση περί της διενέργειας κλήρωσης, 

ζ) το µε αριθ. πρωτ. Φ6ζ/13066/16-7-2015 πρακτικό διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης για την 

αντικατάσταση µέλους της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών για το έτος 2015, 

η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθ. 2/2015 απόφαση Ο.Ε., το οποίο έχει ως εξής 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 

Στον Πολύγυρο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου, στο δηµοτικό 

κατάστηµα, σήµερα στις 16 του µήνα Ιουλίου του έτους 2015 ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και 

ώρα 10:00 συνήλθε η αρµόδια για τη δηµόσια κλήρωση επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-

11-2011) Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

α) τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, 

β) την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης 

του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

γ) το υπ’αριθµ. 10290/8-6-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, µε το 

οποίο ζητείται η αντικατάσταση µέλους της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών, 

δ) την υπ’αριθµ. 2/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 

ε) την από 9-7-2015 ανακοίνωση περί της διενέργειας κλήρωσης, 

διενήργησε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόµιµες 

προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους 

διαγωνισµούς ή εισηγούνται την ανάθεση ή αξιολογούν ή παρακολουθούν ή παραλαµβάνουν 

προµήθειες, υπηρεσίες ή έργα. 

 

Από τη δηµόσια κλήρωση προέκυψε: 
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α) Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών προµηθειών. 

Τακτικά µέλη 

- Ζούνης Αθανάσιος, κλάδου ΠΕ ∆ασολόγων (σε αντικατάσταση της Κοζάρη Χριστίνας) 

Αναπληρωµατικά µέλη 

- Παπατσικουράκης Χρήστος, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών (σε αντικατάσταση του Ζούνη Αθανάσιου) 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του 

Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

α) τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, 

β) την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του 

Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

γ) το υπ’αριθµ. 10290/8-6-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, µε το οποίο 

ζητείται η αντικατάσταση µέλους της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών, 

δ) την υπ’αριθµ. 2/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 

ε) την από 9-7-2015 ανακοίνωση περί της διενέργειας κλήρωσης, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Α. Εγκρίνει και θεωρεί ότι συντρέχει το στοιχείο του κατεπείγοντος για την συζήτηση και λήψη 

απόφασης για το παραπάνω θέµα, δεδοµένου ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για την πλήρη στελέχωση 

και λειτουργία της επιτροπής προµηθειών και αξιολόγησης υπηρεσιών. 

 

Β. Την τροποποίηση της αριθ. 2/2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και την 

αντικατάσταση του τακτικού µέλους της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών για 

το έτος 2015, Χριστίνα Κοζάρη από τον υπάλληλο Αθανάσιο Ζούνη, κλάδου ΠΕ ∆ασολόγων. 

Κατόπιν αυτών, η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών προµηθειών για το έτος 

2015 έχει ως εξής: 

 

Τακτικά µέλη 

1) Ψαθά Κωνσταντία, ειδικότητας ∆Ε ∆ιοικητικού 

2) Ζούνης Αθανάσιος, κλάδου ΠΕ ∆ασολόγων 

3) Μαρινούδης Ιωάννης, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1) Τυροβούζη Ελευθερία, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού 

2) Παπατσικουράκης Χρήστος, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών 
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3) Τζιότζιος ∆ηµήτριος, ειδικότητας ∆Ε ∆ιοικητικού – Βοηθ. Λογιστή 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    145/ 2015 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  22α  Ιουλίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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