
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 527/2014 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 23
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 18-08-2014 
 

ΘΕΜΑ 33
ο
: Καθορισµός νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής διαγωνισµού του  

          έργου : << Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ >> 

  
  
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 18η του µηνός Αυγούστου και ώρα 11.00 
π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 43098/12-8-2014 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης Μιχαήλ.  
Απουσία του προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος Α. 
Χαραλαµπίδης. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω ΠΕΝΤΕ (5) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

           Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Μλεκάνης Μιχαήλ                          Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 

Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης    
Χαραλαµπίδης Ανδρέας  Χλιάρα Παναγιώτα 
 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

 
Ο προεδρεύων εισηγούµενος το 33ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 42742/08-08-2014 έγγραφο της  
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ∆ήµου ∆ράµας το οποίο λέει τα εξής: 
 
ΘΕΜΑ : Καθορισµός νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής διαγωνισµού του  

          έργου : << Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ >> 

 
Σας στέλνουµε το πρακτικό Νο1 µε αριθµ. πρωτ. 42153/05-08-2014 του διαγωνισµού του 
έργου του θέµατος ,που διεξήχθη την Τρίτη 05-08-2014, κατά το 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 : << Ο∆ΟΠΟΙΪΑ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ >>. 
 



Στη συνέχεια σας διαβάζω το Πρακτικό Νο1 του διαγωνισµού που έχει ως εξής: 

 

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1 

 

 

  Στη ∆ράµα σήµερα 05-08-2014 ηµέρα Τρίτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 
1. Μόσχου Αθανάσιος, 2. Οικονοµίδης Γεώργιος , 3. Παπαδοπούλου Ιωάννα (που αναπλήρωνε το 
τακτικό µέλος Παπάζογλου Ιωάννη) , υπάλληλοι της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας 
που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού του έργου «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ»  
σύµφωνα µε την 208/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, παρουσία και του εκπροσώπου της 
εργοληπτικής οργάνωσης, κ. Παναγιωτίδη Αποστόλου (ο οποίος ορίστηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 171/30-
12-2013 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 Επιτροπή 
1.  Μόσχου Αθανάσιος,2.  Οικονοµίδης Γεώργιος,3.  Παπαδοπούλου Ιωάννα 
 

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά . 

      Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον προεδρεύοντα ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α 
 

1.Εγκρίνει και κατακυρώνει το Πρακτικό Νο 1 του διαγωνισµού του έργου 

«Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ»  . 

                                                                
  2. Ορίζει ως νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού του έργου «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ»  την 10η Σεπτεµβρίου 2014,ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών 10:00 π.µ. 
 
3. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει την αναθέτει στον Πρόεδρο της Επιτροπής 
,∆ήµαρχο ∆ράµας. 
 

                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ  527/2014. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

     ∆έσποινα Σιδηροπούλου 
 

 


