
 

 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 237/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  25ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 
 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 13-10-2011 
 

ΘΕΜΑ 17ο(EKTAKTO):Καθορισµός νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής 
διαγωνισµού του έργου « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» 
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 13 του µηνός Οκτωβρίου 2011 και ώρα 
14.00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση 
η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 55540/7-10-2011 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 13 του µηνός Οκτωβρίου 2011 και ώρα 
14.00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση 
η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 55540/7-10-2011 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
O κ. Χαρακίδης Κυριάκος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε και παρευρέθει ο κ. Νικολαίδης Φώτιος . 
Η κ. Χλιάρα Παναγιώτα ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία της. Ο κ. 
Γρηγορίου Κυριάκος. ενηµερώθηκε ως αναπληρωτής αλλά δήλωσε ότι δε µπορεί 
να παρευρεθεί  ,έτσι κλήθηκε και παρευρέθει ο επόµενος κατά σειρά κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ. 
Απουσία του Προέδρου ,στην συνεδρίαση προέδρευε ο Αντιπρόεδρος κ. Α. 
Χαραλαµπίδης. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι  (6) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
Νικολαίδης Φώτιος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Μλεκάνης Μιχαήλ      Γκάνης Σταύρος 
Μαµσάκος Χριστόδουλος     Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος     Μήτρου Γεώργιος 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο 

του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 17ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 56603/11-10-11 
έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας το οποίο λέει τα εξής: 
 

         Σας στέλνουµε το πρακτικό Νο 1 µε αρ. πρωτ. 56425/11-10-2011 του  διαγωνισµού του έργου του 

θέµατος, που διεξήχθη την Τρίτη 11-10-2011, κατά τον οποίο δεν κατετέθη καµία προσφορά 

διαγωνιζόµενου και παρακαλούµε, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3669/2008, να καθορίσετε 



 

 
 

   
  

 

νέα ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, η οποία δεν είναι απαραίτητο  να είναι και πάλι 

Τρίτη, του έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ   ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»  

Στη συνέχεια διάβασε στα µέλη το πρακτικό του διαγωνισµού το οποίο λέει τα εξής: 

     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1 

 

 

  Στη ∆ράµα σήµερα 11-10-2011 ηµέρα Τρίτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 
1. Παπαδόπουλος Σταύρος, 2. Παπάζογλου Ιωάννης, 3. Αδαµαντίδης Γεώργιος, δηµοτικοί τεχνικοί 
υπάλληλοι, που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ   
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»  σύµφωνα µε την 51196/21-09-2011 
απόφαση της ∆/σας Υπηρεσίας, παρουσία και του αναπληρωτή εκπροσώπου της εργοληπτικής 
οργάνωσης, κ. Καρακατσιανόπουλου Κωνσταντίνου (ο οποίος ορίστηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 39/19-01-
2011 απόφ. του Συνδέσµου Εργοληπτών ∆.Ε. Ν. ∆ράµας), παραµείναµε στο χώρο διεξαγωγής του 
διαγωνισµού µέχρι και την ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (10:00 π.µ.). 

Στο διάστηµα αυτό καµία προσφορά διαγωνιζοµένου δεν κατετέθη. 
 
 Η  Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού       
έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας  
 

Α π  ο φ  α σ ί ζ ε ι     ο µ ό φ  ω  ν α 
-Ορίζει ως νέα ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού του έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ   ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» την 21 
Οκτωβρίου 2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.µ.  

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

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 237/2011 
  

      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος                  Η Ειδική Γραµµατέας             Τα µέλη            

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


