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Ελληνική

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Από το µε αριθµό 4/ 2012 πρακτικό συνεδρίασης

--------------------

Αριθµός α̟όφασης : 73/ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Θέµα: Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισµών προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ (διενέργειας & αξιολόγησης) για το έτος 2012
Σήµερα την 2 η Μαρτίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13 : 00 π.µ, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
11524/24.02.2012 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 2/2.1.2011), βρέθηκαν παρόντα τα
εννέα (9) ήτοι:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Λάζαρος Μαλούτας, ως Πρόεδρος
Νικολέτα Μπουµπόναρη
Ιωάννης Παπαγεωργίου
Σουλτάνα (Σούλα) Μουταφίδου
Κων/νος (Κώστας) Κυριακίδης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Άννα Νανοπούλου
Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
Ιωάννης Μητσιάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε
τα παρακάτω :
Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του ΕΚΠ-ΟΤΑ:
«Η διενέργεια διαγωνισµών προµηθειών και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων
διαγωνισµών, γίνεται από επιτροπές. Οι επιτροπές µπορούν να συγκροτούνται για
χρονικό διάστηµα ενός έτους και γνωµοδοτούν πέραν των θεµάτων αξιολόγησης και για
κάθε θέµα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συµβάσεων.
Οι επιτροπές συγκροτούνται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και
αποτελούνται, ανεξαρτήτως του τρόπου της προµήθειας, από τρεις δηµοτικούς ή
κοινοτικούς υπαλλήλους. Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αδυναµίας για την συγκρότηση
της επιτροπής ή εάν εκ της φύσεως της προµήθειας απαιτούνται υπάλληλοι ορισµένης
ειδικότητας τους οποίους ο δήµος ή η κοινότητα δεν διαθέτουν τότε αυτοί
υποδεικνύονται από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας εκ των υπαλλήλων του
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δηµοσίου τοµέα ή των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος κανονισµού. Για προµήθειες
προϋπολογισθείσας αξίας άνω των 211.129 Ευρώ στην παραπάνω επιτροπή της
παραγράφου αυτής είναι δυνατό να συµµετέχουν επί πλέον ως µέλη δύο δηµοτικοί ή
κοινοτικοί υπάλληλοι ειδικότητας ανάλογης της φύσεως της προµήθειας.
Εάν ο δήµος ή η κοινότητα δεν διαθέτει τέτοιους υπαλλήλους τότε αυτοί υποδεικνύονται
από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας εκ των υπαλλήλων των φορέων που
αναφέρονται ανωτέρω.
Σε όλες τις επιτροπές, µαζί µε τα τακτικά µέλη, ορίζονται και οι αναπληρωτές τους οι
οποίοι πρέπει να έχουν επίσης την ιδιότητα ή τα προσόντα που απαιτούνται για τα
τακτικά µέλη.»
Με την υπ’ αριθ. 121/2011 Πράξη του Στ’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
κρίθηκε ότι «Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφοι 1 στοιχ. ε΄και 4 του
ν. 3852/2010, αρµόδια για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού
προµηθειών είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ενώ από τα στοιχεία του φακέλου
δεν προκύπτει ότι αυτή παρέπεµψε το συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητάς της στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης (σχετ. Ελ. Συν. 2263/2011).»
Με την ανωτέρω Πράξη (και την υπ’ αριθ. 2263/2011 Απόφαση του VI Tµ)
επιβεβαιώνονται τα αναφερόµενα στον "Πρακτικό Οδηγό για τον έλεγχο από το
Ελεγκτικό Συνέδριο των ∆ηµοσίων Συµβάσεων των ∆ήµων, Περιφερειών και των
νοµικών τους προσώπων", του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σύµφωνα µε τον οποίο "η διενέργεια των διαγωνισµών
προµηθειών και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους γίνεται από τριµελείς
Επιτροπές, οι οποίες µπορεί να συγκροτούνται από την Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου (ή κατά περίπτωση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εφόσον παραπεµφθεί σε αυτό το
θέµα)".
Συνεπώς, σύµφωνα µε τις ανωτέρω Αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αρµόδιο
όργανο για τη συγκρότηση των Επιτροπών ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης προµηθειών
είναι πλέον η Οικονοµική Επιτροπή και όχι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
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’),
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Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου διενήργησε την 4 η
Ιανουαρίου 2012, κλήρωση για την ανάδειξη των µελών (τακτικών και
αναπληρωµατικών), που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές διαγωνισµών προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ (διενέργειας & αξιολόγησης) για το έτος 2012.
Τα ονόµατα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εµφαίνονται στο από 04.01.2012
Πρακτικό Κλήρωσης. Ήτοι αναλυτικά : ¨….Στην Κοζάνη σήµερα Τετάρτη 4
Ιανουαρίου του έτους 2012 και ώρα 10:00, στο Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου
Κοζάνης, διενεργήθηκε από τους παρακάτω τακτικούς υπαλλήλους του ∆ήµου Κοζάνης
α) Μαρκοπούλου Ευαγγελία του Ευαγγέλου, ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικών και Οικονοµικών
Υπηρεσιών, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικών, µε βαθµό Β΄, β) Γκέκα Ηλία του Ιωάννη,
Προϊστάµενο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού, µε βαθµό Β, γ)
Καστανάρα Μιχαήλ του Μερκουρίου, υπάλληλο του Γραφείου Προγραµµατισµού του
∆ήµου Κοζάνης, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, µε βαθµό ∆΄, µέλος ∆.Σ.
Συλλόγου ∆ηµοτικών Υπαλλήλων Νοµού Κοζάνης, δ) Γρηγοριάδη Ιωάννη του
Αποστόλου, υπάλληλο της Οικονοµικής Επιτροπής, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού –
Λογιστικού, µε βαθµό Γ΄, µέλος Υπηρεσιακού Συµβουλίου ΟΤΑ Α΄ Βαθµού, ε)
Μανδραβέλη Θεόδωρο του Γεωργίου, υπαλλήλου της Γραµµατείας ∆.Σ., κλάδου ∆Ε
∆ιοικητικών, µε βαθµό Γ΄ και στ) Καρατζόπουλο ∆ηµήτριο του Λαζάρου, υπάλληλο
του Γραφείου Μηχανογράφησης, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, µε βαθµό ∆΄, κλήρωση
για την ανάδειξη των µελών που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω επιτροπές:
Α. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
……….
∆. Επιτροπή ∆ιενεργειών ∆ιαγωνισµών ΕΚΠ-ΟΤΑ και Επιτροπή Αξιολόγησης των
Προσφορών των ∆ιαγωνισµών των Νοµικών Προσώπων «Σχολική Επιτροπή
Α/θµιας Εκπ/σης» και «Σχολική Επιτροπή Β/θµιας Εκπ/σης» ……
Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 µε θέµα «Συγκρότηση
συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» (ΦΕΚ 226/τ. Α΄/27.10.2011)
2) την υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «∆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 και έργων
(ΦΕΚ 2540/τ. Β΄/07.11.2011)
3) την υπ’ αριθµ. Απόφαση ΥΠΕΣ∆∆Α 11389/1993 (ΦΕΚ 185/93 τεύχος Β΄)
«Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
4) την υπ’ αριθµ. 2/14924/0022/01.04.2010 ερµηνευτική εγκύκλιο του Υπ. Οικ. µε
την οποία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 3833/10, από
01-03-2010, τα κάθε είδους µόνιµα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα
(συµβούλια, επιτροπές, οµάδες εργασίας κλπ) του ∆ηµοσίου, των Ανεξάρτητων
∆ιοικητικών Αρχών, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ, τα οποία προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται µε διοικητικές
πράξεις, λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων
Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν
καταβάλλεται καµία πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση στα µέλη τους.
5) την ανάγκη συγκρότησης των επιτροπών για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου
Κοζάνης.
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6) το γεγονός ότι κατά την κρίση της υπηρεσίας στις επιτροπές αξιολόγησης
προσφορών και διενέργειας διαγωνισµών τα µέλη που θα κληρωθούν πρέπει να
ανήκουν στην κατηγορία του ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ τακτικού προσωπικού,
προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. και Ειδικών Συνεργατών του ∆ήµου
Κοζάνης.
7) το προσωπικό του ∆ήµου Κοζάνης σύµφωνα µε τα παραπάνω.
Παρουσία των υπαλλήλων Καστανάρα Μιχαήλ του Μερκουρίου, υπάλληλο του
Γραφείου Προγραµµατισµού του ∆ήµου Κοζάνης, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών, µε βαθµό ∆΄, Γρηγοριάδη Ιωάννη του Αποστόλου, υπάλληλο της
Οικονοµικής Επιτροπής, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού - Λογιστικού, µε βαθµό Γ΄,
Μανδραβέλη Θεόδωρο του Γεωργίου, υπαλλήλου της Γραµµατείας ∆.Σ., κλάδου ∆Ε
∆ιοικητικών, µε βαθµό Γ΄ και Καρατζόπουλο ∆ηµήτριο του Λαζάρου, υπάλληλο του
Γραφείου Μηχανογράφησης, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, µε βαθµό ∆΄, διενεργήθηκε
ηλεκτρονική κλήρωση των µελών για τις επιτροπές και συντάσσεται ο παρακάτω πίνακας
κληρωθέντων κατά την κλήρωσή τους ανά επιτροπή, όπως παρακάτω:
Α. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Τακτικά Μέλη
1. Καστανάρας Μιχαήλ (ως πρόεδρος)
2. Γρηγοριάδης Ιωάννης
3. Μανδραβέλης Θεόδωρος
Αναπληρωµατικά Μέλη
1. Κορκάς Βασίλειος
2. Σταθοπούλου Θεοδώρα
3. Μαυρίδης Νικόλαος

ΠΕ Μηχαν. Ηλεκτρ. Μηχανικών
ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού
∆Ε ∆ιοικητικών
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ ∆ιοικητικών
∆Ε Χειριστών Η/Υ

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Τακτικά Μέλη
1. Μουρατίδης Ευστάθιος (ως πρόεδρος)
2. Εµµανουηλίδου Θεοδώρα
3. Κοντού Αθηνά
Αναπληρωµατικά Μέλη
1. Βαντσιώτης Αναστάσιος
2. Στεργιοπούλου Ζωή
3. Γκουζγκούνη Αναστασία
………………..

ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού
ΠΕ Οικονοµολόγων
ΠΕ ∆ιοικητικών
ΠΕ ∆ιοικητικών
ΤΕ ∆ιοικητικών
∆Ε ∆ιοικητικών

∆. Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενεργειών ∆ιαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ και Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης των
Προσφορών των ∆ιαγωνισµών των Νοµικών Προσώ̟ων «Σχολική Ε̟ιτρο̟ή
Α/θµιας Εκ̟/σης» και «Σχολική Ε̟ιτρο̟ή Β/θµιας Εκ̟/σης» :
Τακτικά Μέλη
1. Καραλιώτας Χρήστου
2. Γκαντερής Μιλτιάδης
3. Τσώγκας Ιωάννης
Αναπληρωµατικά Μέλη
1. Τρίκος ∆ηµήτριος

(ως πρόεδρος)

ΠΕ ∆ιοικητικών
∆Ε ∆ιοικητικών
∆Ε ∆ιοικητικών
ΠΕ Οικονοµικού - Λογιστικού
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2. Τσέπουρα Χρυσή
3. Ματιάκης Πέτρος

∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων
ΥΕ Κλητήρων

Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως
παρακάτω:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαρκοπούλου Ευαγγελία
(Τ.Υ)
Γκέκας Ηλίας
(Τ.Υ)
Καστανάρας Μιχαήλ
(Τ.Υ)
Γρηγοριάδης Ιωάννης
(Τ.Υ)
Μανδραβέλης Θεόδωρος
(Τ.Υ)
Καρατζόπουλος ∆ηµήτριος (Τ.Υ) ….¨

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνω λοιπόν, να συγκροτηθούν οι επιτροπές
διαγωνισµών προµηθειών ΕΚΠ-ΟΤΑ (διενέργειας & αξιολόγησης) για το έτος 2012,
αποτελούµενη από τους παραπάνω προτεινόµενους δηµοτικούς υπαλλήλους :
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 46 της µε αριθµ.11389/08.03.1993 απόφασης Υπουργείου
Εσωτερικών "Ενιαίος κανονισµός
προµηθειών Ο.Τ.Α." ΕΚΠ-ΟΤΑ (ΦΕΚ
185/τ.Β΄/23.03.1993)
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
τ.Α΄/27.10.2011)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ε) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
4. 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’)
5. Την υπ’ αριθ. 121/2011 Πράξη του Στ’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
6. Την υπ’ αριθ. 2263/2011 Απόφαση του VI Tµ
7. Τον "Πρακτικό Οδηγό για τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των ∆ηµοσίων
Συµβάσεων των ∆ήµων, Περιφερειών και των νοµικών τους προσώπων"
8. Το από 04.01.2012 Πρακτικό Κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών &
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, που διενήργησε την κλήρωση.
9. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση,
πρόταση και ψηφοφορία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Συγκροτεί τις παρακάτω Επιτροπές ∆ιαγωνισµών Προµηθειών ΕΚΠ-ΟΤΑ
(διενέργειας & αξιολόγησης) για το έτος 2012, αποτελούµενες από τους παρακάτω
δηµοτικούς υπαλλήλους :

1. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
 Τακτικά Μέλη
α. Καστανάρας Μιχαήλ (ως πρόεδρος)

ΠΕ Μηχαν. Ηλεκτρ. Μηχανικών
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β. Γρηγοριάδης Ιωάννης
γ. Μανδραβέλης Θεόδωρος

ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού
∆Ε ∆ιοικητικών

 Ανα̟ληρωµατικά Μέλη
α. Κορκάς Βασίλειος
β. Σταθοπούλου Θεοδώρα
γ. Μαυρίδης Νικόλαος

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ ∆ιοικητικών
∆Ε Χειριστών Η/Υ

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
 Τακτικά Μέλη
α. Μουρατίδης Ευστάθιος (ως πρόεδρος)
β. Εµµανουηλίδου Θεοδώρα
γ. Κοντού Αθηνά

ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού
ΠΕ Οικονοµολόγων
ΠΕ ∆ιοικητικών

 Ανα̟ληρωµατικά Μέλη
α. Βαντσιώτης Αναστάσιος
β. Στεργιοπούλου Ζωή
γ. Γκουζγκούνη Αναστασία

ΠΕ ∆ιοικητικών
ΤΕ ∆ιοικητικών
∆Ε ∆ιοικητικών

3. Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενεργειών ∆ιαγωνισµών ΕΚΠ-ΟΤΑ και Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης των
Προσφορών των ∆ιαγωνισµών των Νοµικών Προσώ̟ων «Σχολική Ε̟ιτρο̟ή
Α/θµιας Εκ̟/σης» και «Σχολική Ε̟ιτρο̟ή Β/θµιας Εκ̟/σης» :
 Τακτικά Μέλη
α. Καραλιώτας Χρήστου
β. Γκαντερής Μιλτιάδης
γ. Τσώγκας Ιωάννης

(ως πρόεδρος)

ΠΕ ∆ιοικητικών
∆Ε ∆ιοικητικών
∆Ε ∆ιοικητικών

 Ανα̟ληρωµατικά Μέλη
α. Τρίκος ∆ηµήτριος
β. Τσέπουρα Χρυσή
γ. Ματιάκης Πέτρος

ΠΕ Οικονοµικού - Λογιστικού
∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων
ΥΕ Κλητήρων

∆. Έργο των παραπάνω επιτροπών είναι α) η διενέργεια διαγωνισµών, β) η υποβολή
γνωµοδοτήσεων για θέµατα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των συµβάσεων ή για
θέµατα που προβλέπουν οι διατάξεις του ΕΚΠ- ΟΤΑ.
Ε. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
ΣΤ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η ̟αρούσα α̟όφαση ̟ήρε αριθµό 73 / 2012
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ)
Λάζαρος Μαλούτας
∆ήµαρχος Κοζάνης

Τα Μέλη
(Τ.Υ)
Νικολέτα Μπουµπόναρη
Ιωάννης Παπαγεωργίου
Σουλτάνα (Σούλα) Μουταφίδου
Κων/νος (Κώστας) Κυριακίδης
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Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Άννα Νανοπούλου
Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
Ιωάννης Μητσιάκος

Ακριβές Α̟όσ̟ασµα
Κοζάνη, 2 Μαρτίου 2012
Ο Γραµµατέας
Γρηγοριάδης Ιωάννης
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