
 

 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 57/2012 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  9
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 20-3-2012 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού έργου: «Ανέγερση 

κτιρίου ΚΗΦΗ δήµου ∆ράµας» 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 20 του µηνός Μαρτίου 2012 και ώρα 
13.00  µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
20994/14-3-2012 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 εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος 
Γκάνης Σταύρος     
Ζαχαριάδης Παύλος      
Μαµσάκος Χριστόδουλος 
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας    
Χλιάρα Παναγιώτα    Μήτρου Γεώργιος   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 

υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο κ. πρόεδρος  εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 20934/14-3-2012   
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας το 
οποίο λέει τα εξής: 

             Προκειµένου  να διεξαχθεί ο διαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
«Ανέγερση κτιρίου ΚΗΦΗ δήµου ∆ράµας» και µε δεδοµένο ότι ο προϋπολογισµός εργασιών 
του υπερβαίνει το όριο της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ, η επιτροπή διαγωνισµού σε 
εφαρµογή των διατάξεων   της παρ.4 του άρθρου 21 του Ν.3669/08, συγκροτείται από την 
Προϊσταµένη Αρχή και -κατά τις διατάξεις   της παρ.3 του άρθρου 21 του Ν.3669/08- 
αποτελείται από επτά (7)  µέλη εκ των οποίων: 

• Τέσσερα (4) µέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι του φορέα, οι οποίοι θα επιλεγούν 
από τα τακτικά µέλη που κληρώθηκαν και περιλαµβάνονται στο –ε- σχετικό. 
Ένα εξ αυτών θα οριστεί πρόεδρος της επιτροπής µε τον αναπληρωτή του. 



 

 
 

   
  

 

Από τα αναπληρωµατικά µέλη που περιλαµβάνονται επίσης στο –ε- σχετικό, 
θα πρέπει να οριστεί και αριθµός (προτείνεται δύο) αναπληρωµατικών µελών. 

• Ένας (1) εκπρόσωπος των ΟΤΑ µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε το 
–β- σχετικό της ΠΕ∆ ΑΜ-Θ 

• Ένας (1) εκπρόσωπος του ΤΕΕ µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε το –
γ- σχετικό  του ΤΕΕ Ν.∆ράµας 

• Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων Ν.∆ράµας   
µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε το –δ- σχετικό  του Συνδέσµου 

 
 
    Η οικονοµική Επιτροπή , αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, είδε τις διατάξεις  της παρ.4 του άρθρου 
21 του Ν.3669/08 και  της παρ.3 του άρθρου 21 του Ν.3669/08    και 
λαµβάνοντας υπόψη το έγγραφο της υπηρεσίας 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο µ ό φ ω ν α 
 

-τη συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «Ανέγερση κτιρίου ΚΗΦΗ δήµου ∆ράµας» (µε δεδοµένο ότι ο 
προϋπολογισµός εργασιών του υπερβαίνει το όριο της δεύτερης τάξης του 
ΜΕΕΠ  ) 
 Ορίζει: 
- Τέσσερα (4) Τακτικά  µέλη  τεχνικούς υπαλλήλους του φορέα, σύµφωνα µε 
το πρακτικό κλήρωσης  που διεξήχθη από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών στις 26-1-2012 (αριθµ. Πρωτ. 5368/26-1-2012) τους : 
1. Μόσχου Αθανάσιο  ΠΕ3 ως πρόεδρο 
2. Παπαδόπουλο Σταύρο ΠΕ3 ως αναπληρωτή προέδρου  
3. Οικονοµίδη Γεώργιο ΤΕ3 
4. Αδαµαντίδη Γεώργιο ΤΕ3 
 
 µε  αναπληρωτές τους: 
1. Παπαδοπούλου Ιωάννα ΠΕ3 
2. Κάργα Ζαχαρία ΠΕ5 
 
-Ένα  (1)  τακτικό εκπρόσωπο των ΟΤΑ µε τον αναπληρωτή του, που 
ορίστηκε από την  ΠΕ∆ ΑΜ-Θ (αριθµ. Πρωτ. 118/19-3-2012) 
τον κ. Καλαιτσίδη Γεώργιο ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ράµας 
µε αναπληρωτή του 
τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ράµας 
 
-Ένα  (1)  τακτικό εκπρόσωπο του ΤΕΕ που ορίστηκε από το  ΤΕΕ 
Ν.∆ράµας (αριθµ. Πρωτ. 79/9-3-2012) 
τον κ. Παισίδη Παύλο Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό  
 µε αναπληρωτή του 
τον κ. Αποστολίδη Σταύρο Πολιτικό Μηχανικό  

 
-Ένα  (1)  τακτικό εκπρόσωπο του  Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµοσίων      
 Έργων Ν.∆ράµας  που ορίστηκε από τον Σύνδεσµο (αριθµ.πρωτ. 69/7-3-
2012)  
τον  κ. Εµφιετζίδη Πρόδροµο  Πολιτικό Μηχανικό  



 

 
 

   
  

 

µε αναπληρωτή του  
τον κ. Τσιάρα Ευάγγελο Πολιτικό Μηχανικό 
 
-Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 57/2012. 
 

  

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

          

      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος    Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

     ∆έσποινα Σιδηροπούλου 
 

 

 


