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ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπών α)  αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και  
των  διαδικασιών  διαπραγμάτευσης  για  την  προμήθεια  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  
προγραμμάτων και λοιπών υλικών και β) παραλαβής προμηθειών ηλεκτρονικών υπολογιστών,  
προγραμμάτων και λοιπών υλικών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :

α.  Του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α΄)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β. Του Π.Δ. 142/10 “Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης” 
(Α΄ 235).
γ. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α' 19) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
δ. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους τους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ε. Του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α΄ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
στ.  Των  άρθρων 13-15  του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45 Α')  «Κύρωση του Κώδικα  Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
ζ.  Της  αριθμ.  35130/739/10  (ΦΕΚ  1291  Β/11-8-2010)  απόφασης  του  Υπουργού 
Οικονομικών  περί  «Αύξησης  των  χρηματικών  ποσών  του  άρθρου  83  παρ.  1  του  Ν. 
2362/95  για  τη  σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων  που  αφορούν  προμήθεια  προϊόντων, 
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»

2. Την  αριθμ.  684/11.1.11  (ΦΕΚ  88  Β΄/31.1.11)  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  περί  «Παροχής  εξουσιοδότησης 
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υπογραφής πράξεων και εγγράφων  «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α) Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
διαγωνισμών  και  των  διαδικασιών  διαπραγμάτευσης  για  προμήθεια  ηλεκτρονικών 
υπολογιστών,  προγραμμάτων και λοιπών υλικών,  για τις  ανάγκες  των Υπηρεσιών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός 
Φ.Π.Α.,  είναι ίση  ή μικρότερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, αποτελούμενη από 
τους :

1.Μουρτζίνου  Ειρήνη του  κλάδου  ΠΕ  Διοικητικού  –  Οικονομικού  με  βαθμό  Α΄, 
υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικού,  ως Πρόεδρο,  με αναπληρωτή τον  Ταρνανίδη 
Θεόδωρο, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Β΄, υπάλληλο της ίδιας 
Διεύθυνσης.
2. Παπαθανασίου Βασίλη,  του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Α΄,  υπάλληλο της 
Διεύθυνσης  Πληροφορικής  &  Επικοινωνιών,  ως  μέλος,  με  αναπληρώτρια  την 
Μπονταρούδη  Μαρία,  του  κλάδου  ΤΕ  Πληροφορικής  με  βαθμό  Β΄,  υπάλληλο  του 
Τμήματος Πληροφορικής Ν.Πέλλας. 
3. Ριζάκη  Καλλιόπη,  του  κλάδου  ΤΕ  Πληροφορικής  με  βαθμό  Γ΄,  υπάλληλο  της 
Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών,  ως  μέλος,  με αναπληρώτρια  τη  Γλερίδου 
Σοφία,  του  κλάδου  ΠΕ  Πληροφορικής  με  βαθμό  Β΄,  υπάλληλο  του  Τμήματος 
Πληροφορικής Ν. Ροδόπης.  

Γραμματέα της επιτροπής ορίζουμε την Γκέσιου Ευδοξία,    του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – 
Γραμματέων με  βαθμό Γ΄  και  αναπληρώτρια την  Αμανατίδου Ελένη,  του κλάδου  ΤΕ 
Μηχανικών με βαθμό Γ΄.

Έργο  της  επιτροπής  είναι  η  διενέργεια  και  η  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  των 
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης. Η επιτροπή επίσης γνωμοδοτεί και 
για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών ή των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης, ως και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.

Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι ετήσια.

Β)  Συγκροτούμε πενταμελή επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης  για προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών,  προγραμμάτων και λοιπών υλικών,  για τις  ανάγκες  των Υπηρεσιών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός 
Φ.Π.Α. είναι μεγαλύτερη από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, αποτελούμενη από τους :
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1. Μουρτζίνου Ειρήνη, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄, υπάλληλο 
της Διεύθυνσης Οικονομικού,  ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον  Ταρνανίδη Θεόδωρο, 
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Β΄,  υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.

2. Σενξέρη Γεωργία, του κλάδου  ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης με βαθμό Β΄, υπάλληλο της 
Διεύθυνσης Οικονομικού, ως μέλος,  με αναπληρώτρια τη Ζαχαράκη Κωνσταντινιά, του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Β΄, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.  

3. Παπαθανασίου  Βασίλη,  του  κλάδου  ΠΕ  Πληροφορικής  με  βαθμό  Α΄,  υπάλληλο  της 
Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών,  ως  μέλος,  με αναπληρώτρια  τη  Γλερίδου 
Σοφία,  του  κλάδου  ΠΕ  Πληροφορικής  με  βαθμό  Β΄,  υπάλληλο  του  Τμήματος 
Πληροφορικής Ν. Ροδόπης.

4. Παπαστάθη Βασίλειο-Κυριάκο, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής  με βαθμό Γ΄, ως μέλος, με 
αναπληρωτή τον  Μπλέτσα Κωνσταντίνο, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με βαθμό Β΄, 
υπάλληλο του Τμήματος Πληροφορικής Ν. Ξάνθης.

5. Ναζίρη Δημήτριο, του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, με βαθμό Γ΄, υπάλληλο της Διεύθυνσης 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών,  ως μέλος, με αναπληρωτή τον  Πάρζη Δημήτριο,  του 
κλάδου ΔΕ Πληροφορικής, με βαθμό Β΄, υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας.

Γραμματέα της επιτροπής ορίζουμε την Γκέσιου Ευδοξία,    του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – 
Γραμματέων με  βαθμό Γ΄  και  αναπληρώτρια την  Αμανατίδου Ελένη,  του κλάδου  ΤΕ 
Μηχανικών με βαθμό Γ΄.

Έργο  της  επιτροπής  είναι  η  διενέργεια  και  η  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  των 
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης. Η επιτροπή επίσης γνωμοδοτεί και 
για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών ή των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης, ως και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.

Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι ετήσια.

Γ)  Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή παραλαβής προμηθειών  ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
προγραμμάτων και λοιπών υλικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, αποτελούμενη από τους :

1. Μουρτζίνου Ειρήνη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄, υπάλληλο 
της Διεύθυνσης Οικονομικού, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Ανδρέα Πολυζώνη, του 
κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων με βαθμό Α΄.

2. Παπαθανασίου  Βασίλη,  του  κλάδου  ΠΕ  Πληροφορικής  με  βαθμό  Α΄,  υπάλληλο  της 
Διεύθυνσης  Πληροφορικής  &  Επικοινωνιών,  ως  μέλος,  με  αναπληρωτή  τον  Πάρζη 
Δημήτριο, του κλάδου ΔΕ Πληροφορικής, υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Ναζίρη  Δημήτριο,  του  κλάδου  ΤΕ  Πληροφορικής,  υπάλληλο  της  Διεύθυνσης 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών, ως μέλος, με βαθμό Γ΄,  με αναπληρώτρια την  Ριζάκη 
Καλλιόπη, του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, με βαθμό Γ΄,  υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης .
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Γραμματέα της επιτροπής ορίζουμε την Γκέσιου Ευδοξία,    του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – 
Γραμματέων με  βαθμό Γ΄  και  αναπληρώτρια την  Αμανατίδου Ελένη,  του κλάδου  ΤΕ 
Μηχανικών με βαθμό Γ΄.

Έργο της επιτροπής είναι η παραλαβή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων 
και λοιπών συμβατικών υλικών.

Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι ετήσια.

                                                                                           Με εντολή Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ.
                                                                                Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

                                                                                         Παναγιώτης Γεωργόπουλος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Οριζόμενα μέλη
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