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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  350/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

12. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 21 ∆εκεµβρίου 2015 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 32.561/17-12-2015 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε 

στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε 

νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 19 από  τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

     

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Πέτκος Χρήστος  

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 12 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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4 Βερικούκης Χρήστος  14 Σόντρας Ιωάννης  

5 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 16 Τσιβόγλου Χρήστος  

7 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 17 Φουνταλής Μιχαήλ  

8 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 18 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

9 Μουράτογλου Ιωάννης  19 Χατζόγλου Ιωάννης 

10 Πασχάλης Αλέξανδρος   

                         

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 6 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 

2 Γιώγας ∆ηµήτριος 7 Κούκος Γεώργιος 

3 ∆ίου Αναστάσιος 8 Μάρκου ∆ιονύσιος 

4 Ζδρου Αικατερίνη  9 Ταµβίσκου Ευτυχία 

 

O ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Γιώγας προσήλθε στη συνεδρίαση 

µετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 

του ∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

O Πρόεδρος εισηγούµενος το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 11/12/2015 εισήγηση του Γραφείου 

προµηθειών, η οποία έχει ως εξής: 

«Σε εφαρµογή του άρθρου 46 της Υ.Α. αριθ. 11389/93 Ενιαίου 

Κανονισµού Προµηθειών των ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ), το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα 

πρέπει να συγκροτήσει τριµελή επιτροπή που αποτελείται από τρεις 

δηµοτικούς υπαλλήλους µε ισάριθµους αναπληρωτές τους, που σαν έργο θα 

έχουν την αξιολόγηση των προσφορών για την απ' ευθείας ανάθεση 

προµηθειών του ∆ήµου για το έτος 2015. 
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   Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/2011: 
«Στις περιπτώσεις που, για τη νόµιµη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την 

αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν 

προβλέπεται η συµµετοχή µέλους µετά από υπόδειξη από το αρµόδιο προς τούτο 

όργανο ούτε η συµµετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς 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 την συγκρότηση του συλλογικού 

οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί να ρυθµίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα 

θέµατα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.»  

 
Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δηµοσιεύτηκε η υπ' αριθ 

∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (∆ιενέργεια της 

διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την 

αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων - 

ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’) 

 

  Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικ. και Οικον Υπηρεσιών  διενήργησε την 4-12-2015, 

κλήρωση για την ανάδειξη των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών), που 

θα συγκροτήσουν την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την απ' 

ευθείας ανάθεση προµηθειών του ∆ήµου για το έτος 2016. 

  Τα ονόµατα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν φαίνονται στο υπ’ αριθ. 
πρωτ. 31497/4-12-15, τα οποία θέτω υπόψη σας και αποτελεί  
αναπόσπαστο µέρος της εισήγησης και είναι τα εξής: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Σπυρίδων Μακατώρης 
             ΤΕ  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

(Πρόεδρος) 

2 Μαρία Μισσελή ΠΕ ∆ιοικητικός (Οικονοµικός) 

3 Βασίλειος Μπαντής ∆Ε ∆ιοικητικού 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Ιωάννης Κατσάρας 
∆Ε ∆ιοικητικού (Αναπληρωτής 

Πρόεδρος) 
2 Ευστράτιος Βιληγένης ΠΕ ∆ιοικητικού 

3 Φανή Γιούσµη ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 
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     Έχοντας υπόψη τα παραπάνω θα πρέπει το ∆.Σ. να προβεί στην 

συγκρότηση της συγκεκριµένης επιτροπής». 

 
Το δηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 46 της Υ.Α. αριθ. 11389/93 του ΕΚΠΟΤΑ  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του 

Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 

2540/07.11.2011 τεύχος Β’) 

4. Το υπ’ αριθ.πρωτ. 31.497/4-12-2015 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από 

τρεις υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών & ∆ιοικητικών υπηρεσιών που 

διενήργησαν την κλήρωση.  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Συγκροτεί την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για απευθείας ανάθεση 

προµηθειών του ∆ήµου, για το έτος 2016, η οποία αποτελείται από τα εξής µέλη: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 
Σπυρίδων Μακατώρης 

             ΤΕ  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
 

2 
Μαρία Μισσελή 

ΠΕ ∆ιοικητικός (Οικονοµικός) 

3 
Βασίλειος Μπαντής 

∆Ε ∆ιοικητικού 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 
Ιωάννης Κατσάρας 

∆Ε ∆ιοικητικού  

2 
Ευστράτιος Βιληγέννης 

ΠΕ ∆ιοικητικού 

3 
Φανή Γιούσµη 

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται o υπάλληλος του ∆ήµου Σπυρίδων 

Μακατώρης και αναπληρωτής αυτού ο υπάλληλος του ∆ήµου Ιωάννης Κατσάρας.         
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Έργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση των προσφορών για προµήθειες που 

γίνονται µε απευθείας ανάθεση. 

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 

της, το υπ’ αριθ. πρωτ. 31.497/4-12-2015 Πρακτικό Κληρώσεως της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών & ∆ιοικητικών υπηρεσιών. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 350/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα 13.1.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Λαµπρόπουλος 

Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης,  Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος,  

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής 

Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου  

Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Γραφείο Προµηθειών κ. Σ. Σούγγαρη  

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

- Οριζόµενους υπαλλήλους 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικών & ∆ιοικητικών υπηρεσιών κα Μ. 

Ρούσκα 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 

- Γραφείο Προµηθειών κ. Θ. Κίτκα 
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