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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                                                                         

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  µε αριθµ. 3/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για επικύρωση ή µη πρακτικού κλήρωσης για τον ορισµό της επιτροπής  
             αξιολόγησης Προµηθειών και διενέργειας διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2013. 

      

            Από το πρακτικό της 1ης του έτους 2013, Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.  
     Σήµερα στις 11 Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 451/11.01.2013 πρόσκληση 
του Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου, αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου και γνωστοποιήθηκε σε όλα τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής την ηµέρα της 
συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρο 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010). 
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού από τα 
εννέα (9)  µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής,  βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη : 

 
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.- Κοτσαµπάς Θωµάς, ∆ήµαρχος -Πρόεδρος                           1.- Κακαβάς Νικόλαος, 7ο Τακτικό Μέλος                     
2.- Βλάχος Στέφανος- Γαβριήλ, Αντιπρόεδρος -6ο Τακτ. Μέλος  2.- Σκαλιστήρας Αθανάσιος, 8ο Τακτικό Μέλος                                                                              
3.- Κατσαµάκης Βασίλειος, 1ο Τακτικό Μέλος 
4.- Σίµος Ευάγγελος, 2ο Τακτικό Μέλος             
5.- Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, 3ο Τακτικό Μέλος 
6.- Ζορµπά Ανθή, 4ο Τακτικό Μέλος                             
7.- Βενέτη Ελευθερία, 5ο Τακτικό Μέλος     

                                    

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κακαλιάς Ευστράτιος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των 
πρακτικών. 
    Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώµατος ότι η συνεδρίαση είναι 
κατεπείγουσα λόγω της άµεσης ανάγκης συζήτησης των θεµάτων της σχετικής πρόσκλησης, τα οποία είναι 
κατεπείγοντα αφού σε ότι αφορά το πρώτο θέµα λόγω του ότι είναι εξαιρετικά επείγουσα η εκ νέου ανάδειξη 
αναδόχου για τη προµήθεια πετρελαίου κίνησης & θέρµανσης έτους 2013 λόγω κωλύµατος του αρχικού 
αναδόχου προκειµένου να διασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου (κίνηση 
απορριµµατοφόρων, θέρµανση σε δηµοτικά κτίρια και σε ευαίσθητους κοινωνικά χώρους κ.λ.π.) και σε ότι 
αφορά το δεύτερο θέµα λόγω του ότι θα πρέπει άµεσα να ορισθεί επιτροπή αξιολόγησης Προµηθειών και 
διενέργειας διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2013, αφού ξεκινούν οι σχετικοί διαγωνισµοί για τους οποίους 
είναι αρµόδια η εν λόγω επιτροπή, µε τη διεξαγωγή στις 15/01/2013 του διαγωνισµού για τη «Προµήθεια 
τροφίµων Παιδικών σταθµών».    
     Ζητάει δε από το Σώµα, αν συµφωνεί, να συζητηθούν τα θέµατα που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση 
της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα της παρ. 6 του άρθρου 75 του  Ν.3852/10. 
 
   Η Οικονοµική Επιτροπή αφού οµόφωνα αποδέχθηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα 
εξής : 
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   Από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών (Τµήµα Προµηθειών), µας διαβιβάστηκε η παρακάτω 
εισήγηση: 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 της αριθµ. 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί 

«Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» η διενέργεια διαγωνισµών 
προµηθειών και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων διαγωνισµών καθώς και η αξιολόγηση των προσφορών για 
προµήθειες που υλοποιούνται µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης γίνεται από τριµελή επιτροπή 
δηµοτικών υπαλλήλων µετά των αναπληρωτών τους. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 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. 

Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφοι 1 στοιχ. ε΄και 4 του ν. 3852/2010: «1. Η 
οικονοµική επιτροπή (…) του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) (…)  ε) µε την επιφύλαξη 
της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει 
όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την 
αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους 
υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες (…).    

Κατόπιν των ανωτέρω σας διαβιβάζουµε το πρακτικό της κλήρωσης που διενεργήθηκε στις 08/01/2013 
για την ανάδειξη των µελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή αξιολόγησης προµηθειών και διενέργειας 
διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2013, σύµφωνα µε την τοιχοκολληθείσα την 3η Ιανουαρίου 2013 σχετική 
ανακοίνωση µε αριθµ. πρωτ. 79/03-01-2013 και παρακαλούµε για την επικύρωσή του. 
 

Το εν λόγω πρακτικό έχει ως εξής: 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αριθ. Πρωτ. 254    
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                    Ηµεροµηνία 08/01/2013 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

  Την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πετρούπολης, και 
στην Οικονοµική ∆ιεύθυνση, Κ. Βάρναλη 76-78 (τρίτος όροφος) διενεργήθηκε από την Προϊσταµένη της 
Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης  κα Παναγοπούλου Ευαγγελία, ενώπιον του  κου Πέγκα Γεώργιου κλάδου ∆Ε 1 
∆ιοικητικού και της κας Φράγκου Σοφίας ΠΕ Οικονοµικόυ – Λογιστικού, υπαλλήλων της Οικονοµικής 
∆ιεύθυνσης, κλήρωση για την ανάδειξη των µελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προµηθειών της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) για το έτος 2013  σύµφωνα µε 
την τοιχοκολληθείσα την 3/1/2013 σχετική ανακοίνωση µε αριθµό πρωτοκόλλου 79/3-1-2013. 
    Η κα Παναγοπούλου Ευαγγελία, Προϊσταµένη της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης, προχώρησε στην κλήρωση των 
µελών από τους υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις, µε επιλογή κλήρου. Πρώτα διενεργήθηκε 
κλήρωση για τα τακτικά µέλη και έπειτα για τα αναπληρωµατικά. 
 
    Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφηκαν σε Πίνακα κατά σειρά κλήρωσης: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Εµµανουήλ Αντωναρόπουλος ΠΕ1 ∆ιοικητικό 

2 Θεόδωρος Γκότσης ΤΕ Εργοδηγών 

3 Λεωνίδας ∆ραµητινός ΤΕ4 Τεχνολ. Ηλεκτρολ. Μηχανικών  
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Ευθυµία Σπυροπούλου ΠΕ1 ∆ιοικητικό 

2 Σοφία  Φράγκου ΠΕ Οικονοµικού - Λογιστικού 

3 Μάρθα Ζουριδάκη ΤΕ5 Τεχν. Τοπογρ. - Μηχανικών 

 
    Με ευθύνη της κας Παναγοπούλου Ευαγγελίας Προϊσταµένης της  ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

θα ειδοποιηθούν αµελλητί για την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη.  

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται στην επιτροπή τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης 
προµηθειών και διενέργειας διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2013 και την επικύρωση του σχετικού 
πρακτικού κλήρωσης της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης όπως αυτό αναλυτικά προαναφέρεται. Εισηγείται επίσης 
όπως η εν λόγω επιτροπή να αποτελείται από τους παραπάνω ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους, όπως αυτοί 
αναδείχθηκαν κατά τη σχετική κλήρωση και αναφέρονται στο παραπάνω πρακτικό. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:  
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 παρ. 1 στοιχ. ε και παρ. 4 
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 46 της αριθµ. 11389/93  
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 
4.- Το σχετικό πρακτικό κλήρωσης της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης 
5.- Την εισήγηση του Προέδρου της 
      και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α.- Τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης προµηθειών και διενέργειας διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ για  
       το έτος 2013, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις. 
 
Β.- Επικυρώνει το πρακτικό της κλήρωσης που διενεργήθηκε στις 08/01/2013 για την ανάδειξη των  
      µελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπής Αξιολόγησης προµηθειών και διενέργειας διαγωνισµών  
      ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2013, όπως αυτό αναλυτικά προαναφέρεται και επισυνάπτεται συνηµµένα. 
 
Γ.- Η Επιτροπής Αξιολόγησης προµηθειών και διενέργειας διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2013 θα  
     αποτελείται από τους αποτελείται από τους παρακάτω ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους, όπως αυτοί  
     αναδείχθηκαν και αναφέρονται στο προαναφερµένο πρακτικό και συγκεκριµένα: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Εµµανουήλ Αντωναρόπουλος ΠΕ1 ∆ιοικητικό 

2  Θεόδωρος Γκότσης ΤΕ Εργοδηγών 

3 Λεωνίδας ∆ραµητινός ΤΕ4 Τεχνολ. Ηλεκτρολ. Μηχανικών  

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Ευθυµία Σπυροπούλου ΠΕ1 ∆ιοικητικό 

2 Σοφία  Φράγκου ΠΕ Οικονοµικού - Λογιστικού 

3 Μάρθα Ζουριδάκη ΤΕ5 Τεχν. Τοπογρ. - Μηχανικών 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ.3/2013.  
 
Ακολουθούν υπόγραφες από τα παρόντα                                           Ακριβές απόσπασµα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:               Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Βλάχος Στέφανος - Γαβριήλ, Κατσαµάκης Β.,                          ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Σίµο Ε., Πουλογιαννοπούλου, Β.,   
Ζορµπά Α., Βενέτη Ε.                                                                     ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ   
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