
 

 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 193/2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  23
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 15-9-2011 

ΘΕΜΑ 17
ο 

: Συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισµού έργων 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 15 του µηνός Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 
13.30 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
48690/9-9-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Ο κ. Κ. Χαρακίδης ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε ο επόµενος κατά σειρά κ. Νικολαίδης Φώτιος ο οποίος δήλωσε ότι 
δεν µπορεί να παρευρεθεί. Έτσι κλήθηκε ο επόµενος κατά σειρά 
αναπληρωτής κ. Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος και παρευρέθει στη 
συνεδρίαση. 
Ο κ. Σ. Γκάνης ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε ο επόµενος κατά σειρά αναπληρωτής κ. Μλεκάνης Μιχαήλ ο οποίος 
και παρευρέθει στη συνεδρίαση. 
Ο κ. Α. Χαραλαµπίδης ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε ο επόµενος κατά σειρά αναπληρωτής κ. Γρηγόρης  Παπαεµµανουήλ  
ο οποίος και παρευρέθει στη συνεδρίαση. 
Απουσία του προέδρου και του αντιπροέδρου στην συνεδρίαση προήδρευε ο 
Αντιδήµαρχος κ. Π. Ζαχαριάδης, ο οποίος ήταν ο πρώτος κατά σειρά εκλεγείς 
µε τους περισσότερους ψήφους σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της 
επιτροπής.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ     

Ζαχαριάδης Παύλος  
Μαµσάκος Χριστόδουλος 
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα     
Μήτρου Γεώργιος 
Γρηγορίου Κυριάκος 
Μλεκάνης Μιχαήλ 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 

υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο προεδρεύων την συνεδρίαση  εισηγούµενος το 17ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 48561/9-9-
2011   έγγραφο της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας 
το οποίο λέει τα εξής: 



 

 
 

   
  

 

           Προκειµένου  να διεξάγονται οι διαγωνισµοί για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης δηµοσίων 
έργων του δήµου µας, προϋπολογισµού έως 1.500.000 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) απαιτείται 
για κάθε έναν από αυτούς η συγκρότηση τριµελούς επιτροπής διαγωνισµού από τρία υπηρεσιακά 
µέλη, οριζόµενα από τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό, δηλαδή της 
∆ιεύθυνσής µας, σε εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε), που 
κωδικοποιεί τα άρθρα 21 του Π∆ 609/85 και 3 του Ν. 3263/04. Η παράλληλη ισχύς   των διατάξεων του 
εδαφίου δ της παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3463/2006 (∆ΚΚ), σε συνδυασµό µε το ότι οι διαγωνισµοί 
αυτοί διεξάγονται σχεδόν κάθε εβδοµάδα ανά δύο ή και τρεις,  και µε το ότι η διαθεσιµότητα των 
εκάστοτε τριών τακτικών (και τριών αναπληρωµατικών) µελών είναι συνεχώς µεταβαλλόµενη, µας 
κατευθύνει στο να προτείνουµε να προχωρήσετε στη λήψη απόφασής σας, µε την οποία να 
εξουσιοδοτείται ο προϊστάµενος της εκάστοτε υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης δηµοσίων έργων, να συγκροτεί µε απόφασή του τις  επιτροπές  διαγωνισµού 
έργων.- 

 

    Η οικονοµική Επιτροπή , αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο ,είδε τις διατάξεις  
- της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε), που κωδικοποιεί τα άρθρα 21 του Π∆ 609/85 και 3 
του Ν. 3263/04 
- του εδαφίου δ της παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3463/2006 (∆ΚΚ) 
 
 λαµβάνοντας υπόψη το έγγραφο της υπηρεσίας και ύστερα από συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων, 
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- ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΕΙ τον προϊστάµενο της εκάστοτε υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης δηµοσίων έργων, να 
συγκροτεί µε απόφασή του τις  επιτροπές  διαγωνισµού έργων 
 
 

-Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 193/2011 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος     Η Ειδική Γραµµατέας             Τα µέλη            

                                             ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


