
                
 

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Από το πρακτικό της  8/4/2014 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Koυκουλιώτης Ε.  
          Κουκουτέγου Κ. 
Τηλ.   2313-313689  
         2313-313690  
Αριθ. Απόφασης  054/2014                                               

  
 
ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών, 

που διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» για το έτος 2014. 

 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 8η του µήνα Απριλίου του έτους 2014 ηµέρα 
της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 10:00π.µ  συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 
4946/03-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη 
απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες ήταν:  
 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος β) Γρούγιος Ηλίας, µέλος γ) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος δ) Μεζίκης 
Βασίλειος, µέλος  ε) Λεµονίδου ∆έσποινα, µέλος στ) Σιώπης Κων/νος, µέλος  ζ)Σάββα Αικατερίνη, µέλος.  
 
Απόντες: Κατσαρός Ιωάννης . Καραλιόπουλος Σωτήρης 
  
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 50 Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:  
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα την περ.ε της παρ.1 του άρθρου 72 αναφορικά µε τις αρµοδιότητες 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήτοι «ε) µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους 
όρους, ….Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί 
επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής 
στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-11). 

3. Τις διατάξεις της µε αριθµό ∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.20508/4-11-11 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικ.Μετ.&Η.∆. 
4. Τις διατάξεις της µε αριθµό ∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-11 εγκυκλίου του Υπουργού ∆ιοικ.Μετ.&Η.∆. 
5. Τις διατάξεις των άρθρων 13,14,15 του Ν.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α’/9-3-99). 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 2 και του άρθρου 273 παρ.1 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα 

∆ήµων και Κοινοτήτων» όπου αναφέρεται «Η παροχή των κάθε είδους υπηρεσιών προς του φορείς της 
προηγούµενης παραγράφου, πλην αυτών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.3316/05, ρυθµίζεται µε 
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών» «Μέχρι των έκδοση του προεδρικού διατάγµατος οι κάθε 
είδους υπηρεσίες, διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 28/80..» 



                
 

 
7. Τις διατάξεις του Π.∆.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» 

και ειδικότερα 
α) το άρθρο 18 παρ.2: «Αι δηµοπρασίαι δηµοτικών ή κοινοτικών έργων και προµηθειών διενεργούνται…των  
µεν δήµων υπό της δηµαρχιακής επιτροπής.» 

8. Το µε αριθµ.πρωτ. 19160/12-12-13 πρακτικό κλήρωσης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης 
9. Την µε αριθµό 40/14 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, για τον ορισµό των µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή 
των υπηρεσιών µε οποιοδήποτε τρόπο (απ’ ευθείας, διαγωνισµός) που διενεργούνται σύµφωνα µε το Π.∆ 28/80 
και ειδικότερα της επιτροπής διενέργειας  
 

                   κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

Να ορίσει: 
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών 

 
Τακτικά µέλη 
1.  Θεοδωρίδου Αθηνά, ως πρόεδρος 
2. Μπούρας Σωτήριος 
3. Βελώνη Μαργαρίτα 
 
Αναπληρωµατικά  µέλη 
1. Ζαφειριάδου Χρυσούλα 
2. ∆αϊκίδης Ιωάννης 
3. ∆ηµόκα Αναστασία 
 
Ειδικά µέλη: 
1. Για προµήθειες ηλεκτρολογικού υλικού - µηχανολογικού εξοπλισµού- τεχνολογικού εξοπλισµού - ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού 
Ηλιάδης Κων/νος, µε ειδικότητα ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ως τακτικό µέλος 
Καλαµποκάς Μιχαήλ, µε ειδικότητα ΤΕ Τεχνολ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ως αναπληρωµατικό µέλος 

 
2. Για προµήθειες ειδών πληροφορικής 

Ζαχαριάδης ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος 
Κόγκας Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος 
 

3. Για είδη υπηρεσιών κήπων 
Μιχαηλίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος 
∆όρκας ∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό µέλος 

 
 
       
                                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                         

                                                            Οµόφωνα 
 

 



                
 

 
Ορίζει: 
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών 

 
Τακτικά µέλη 
1.  Θεοδωρίδου Αθηνά, ως πρόεδρος 
2. Μπούρας Σωτήριος 
3. Βελώνη Μαργαρίτα 
 
Αναπληρωµατικά  µέλη 
1. Ζαφειριάδου Χρυσούλα 
2. ∆αϊκίδης Ιωάννης 
3. ∆ηµόκα Αναστασία 
 
Ειδικά µέλη: 
4. Για προµήθειες ηλεκτρολογικού υλικού - µηχανολογικού εξοπλισµού- τεχνολογικού εξοπλισµού - ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού 
Ηλιάδης Κων/νος, µε ειδικότητα ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ως τακτικό µέλος 
Καλαµποκάς Μιχαήλ, µε ειδικότητα ΤΕ Τεχνολ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ως αναπληρωµατικό µέλος 

 
5. Για προµήθειες ειδών πληροφορικής 

Ζαχαριάδης ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος 
Κόγκας Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος 
 

6. Για είδη υπηρεσιών κήπων 
Μιχαηλίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος 
∆όρκας ∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό µέλος 

 
 Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                   
           Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  054/2014 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 
   Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                     Αµπελόκηποι 9 /4/2014  
 
                                                                Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                             
 
                                                                    Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 



                
 

 
 
 
 
 


