
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                        Ζαγορά  16-01-2015 
                                                                                   

Αριθ.Αποφ.  11/2015 

Αριθ. πρωτ.  672 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 1
ης

 /2015  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης πρακτικού διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης για τον 

ορισµό µελών στις επιτροπές έργων, προµηθειών  παροχής  υπηρεσιών, έτους 

2015». 

Στη Ζαγορά, σήµερα, 16η Ιανουαρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ.  

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 93/12-

01-2015  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 

σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα  έξη (6)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.    ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                1. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ              

2.   ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                                                                                                                          

3.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4.   ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

5.   ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

6.   ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                   

                                                                                                                       

                  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 

 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος  το 9
ο 
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:  

Έχοντας υπόψη. 

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

2.Την αριθµ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) Απόφαση του 

Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

3. Την µε αριθµ πρωτ 48/17-1-2015 προηγούµενη ανακοίνωση περί της διενέργειας 

κλήρωσης. 
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4. Το υπ αριθµ 110/12-01-2015 πρακτικό διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης που υπεβλήθη από 

την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης 

απόφασης που διενήργησε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις 

νόµιµες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή του στα συλλογικά όργανα τα οποία διενεργούν του 

διαγωνισµούς ή εισηγούνται την ανάθεση ή αξιολογούν ή παρακολουθούν ή παραλαµβάνουν 

προµήθειες υπηρεσίες ή έργα. 

Από τη δηµόσια κλήρωση προέκυψε ότι. 

Α) ΕΡΓΑ 

α) Επιτροπή διαγωνισµού µέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π , χωρίς την 

αναθεώρηση και του ΦΠΑ 

Τακτικά µέλη 

Κοπατσάρης ∆ήµος κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Π.Α 

Οικονόµου Γεώργιος   κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού  

Καταπίδης Παναγιώτης κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού 

Αναπληρωµατικά µέλη 

Γερµάνη Πηνελόπη κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Γεωργούδη Μαρίνα  κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Τσόγκα Αικατερίνη κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

 

Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

α) Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης. 

Τακτικά µέλη 

Γιοβάνη Αικατερίνη κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Καραγιάννη Ιωάννα  κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Μούτος κων/νος ∆Ε ∆ιοικητικού 

Αναπληρωµατικά µέλη 

Κρινάκης Γεώργιος κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού 

Τσικρικώνη Σταµατή κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Στεργίου Γεώργιος κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 
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β) Επιτροπή παραλαβής 

Τακτικά µέλη 

Κρινάκης Γεώργιος κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού 

Καραγιάννη Ιωάννα  κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Τσικρικώνη Σταµατή κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Αναπληρωµατικά µέλη 

Γιοβάνη Αικατερίνη κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Στεργίου Γεώργιος κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Μούτος Κων/νος κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Γ) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

1)Επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών. 

Τακτικά µέλη 

Τσικρικώνη ∆ιαλλέτα κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Κοπατσάρης ∆ήµος κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Π.Α 

Τσόγκα Αικατερίνη κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Αναπληρωµατικά µέλη 

Καταπίδης Παναγιώτης κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού 

Γερµάνη Πηνελόπη κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Οικονόµου Γεώργιος κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

2)Επιτροπή παραλαβής για υπηρεσίες άνω των 2.934,70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

Τακτικά µέλη 

Κοπατσάρης ∆ήµος κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Π.Α 

Οικονόµου Γεώργιος κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Αναπληρωµατικά µέλη 

Τσικρικώνη ∆ιαλλέτα κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Γεωργούδη Μαρίνα  κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

∆) Επιτροπή Συντήρησης και επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου έτος 

2015 

Τακτικά µέλη 
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Γιοβάνη Αικατερίνη κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Οικονόµου Γεώργιος κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Ψαθάς Νικόλαος  κλάδου ∆Ε  Χ.Μ.Ε. 

Αναπληρωµατικά µέλη 

Κρινάκης Γεώργιος κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού 

Τσόγκα Αικατερίνη  κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Γεωργούδη Μαρίνα κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Επί των ανωτέρω κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου είδε τις σχετικές 

διατάξεις καθώς και το πρακτικό της διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο µ ό φ ω ν α 

Εγκρίνει για το έτος 2015 τα υπ αριθµ 186/14-01-2015 πρακτικά δηµόσιας κλήρωσης για τον 

ορισµό µελών στις επιτροπές έργων, προµηθειών και παροχής υπηρεσιών & Επιτροπής 

συντήρησης και Επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου  όπως καταρτίσθηκε από 

την αρµόδια για τη δηµόσια κλήρωση επιτροπή σύµφωνα µε το οποίο έχουν προκύψει τα 

παρακάτω.  σύµφωνα µε την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας και συγκεκριµένα: 

Α) ΕΡΓΑ 

α) Επιτροπή διαγωνισµού µέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π , χωρίς την 

αναθεώρηση και του ΦΠΑ 

Τακτικά µέλη 

Κοπατσάρης ∆ήµος κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Π.Α 

Οικονόµου Γεώργιος   κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού  

Καταπίδης Παναγιώτης κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού 

Αναπληρωµατικά µέλη 

Γερµάνη Πηνελόπη κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Γεωργούδη Μαρίνα  κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Τσόγκα Αικατερίνη κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

 

Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

α) Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης. 

Τακτικά µέλη 
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Γιοβάνη Αικατερίνη κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Καραγιάννη Ιωάννα  κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Μούτος κων/νος ∆Ε ∆ιοικητικού 

Αναπληρωµατικά µέλη 

Κρινάκης Γεώργιος κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού 

Τσικρικώνη Σταµατή κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Στεργίου Γεώργιος κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

 

 

β) Επιτροπή παραλαβής 

Τακτικά µέλη 

Κρινάκης Γεώργιος κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού 

Καραγιάννη Ιωάννα  κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Τσικρικώνη Σταµατή κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Αναπληρωµατικά µέλη 

Γιοβάνη Αικατερίνη κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Στεργίου Γεώργιος κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Μούτος Κων/νος κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Γ) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

1)Επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών. 

Τακτικά µέλη 

Τσικρικώνη ∆ιαλλέτα κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Κοπατσάρης ∆ήµος κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Π.Α 

Τσόγκα Αικατερίνη κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Αναπληρωµατικά µέλη 

Καταπίδης Παναγιώτης κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού 

Γερµάνη Πηνελόπη κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Οικονόµου Γεώργιος κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 
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2)Επιτροπή παραλαβής για υπηρεσίες άνω των 2.934,70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

Τακτικά µέλη 

Κοπατσάρης ∆ήµος κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Π.Α 

Οικονόµου Γεώργιος κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Αναπληρωµατικά µέλη 

Τσικρικώνη ∆ιαλλέτα κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Γεωργούδη Μαρίνα  κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

∆) Επιτροπή Συντήρησης και επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου έτος 

2015 

Τακτικά µέλη 

Γιοβάνη Αικατερίνη κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Οικονόµου Γεώργιος κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Ψαθάς Νικόλαος  κλάδου ∆Ε  Χ.Μ.Ε. 

Αναπληρωµατικά µέλη 

Κρινάκης Γεώργιος κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού 

Τσόγκα Αικατερίνη  κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Γεωργούδη Μαρίνα κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 11/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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