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Αριθμός απόφασης:  148/2015 ΘΕΜΑ: 
 
 
 
 

 
 
 

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 12η Μαΐου 2014, ημέρα  Τρίτη και 
ώρα 11.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, μετά από την 19110/11-
05-2015 γραπτή πρόσκλησή του Προέδρου της, Χριστόδουλου Μαμσάκου, Δημάρχου Δράμας, 
που δόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010).  
 
       Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 
7 μέλη: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μαμσάκος Χριστόδουλος 
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ αναπληρωτής κ. Καραμπατζάκη Δημήτριου ο οποίος ενημέρωσε 
έγκαιρα για την απουσία του  
3. Ηλιάδης Νικόλαος 
4. Σολάκης Αγγελος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος αναπληρωτής κ. Παναγιωτίδη Αλέξανδρου ο οποίος ενημέρω-
σε έγκαιρα για την απουσία του 
6. Χαραλαμπίδης Ανδρέας 
7. Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος 
 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

 
1. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2. Ζαχαριάδης Παυλος 

 
 

Με την παρουσία και της κα.Μαχαιρίδου Σοφίας υπαλλήλου Δ.Δράμας, αναπληρώτρι-
ας γραμματέως του Κωνσταντινίδη Λαζάρου, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, γραμματέως  της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση  και 
λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και στα έκτακτα. 
 

Το  σώμα  ομόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέματα της η-
μερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας.  

Συγκρότηση επιτροπής διαγω-
νισμού και αξιολόγησης προ-
σφορών για  την  ανάθεση 
των εργασιών της Δ/νσης Κα-
θαριότητας και Ανακύκλωσης 
για  το έτος 2015. 
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Μετά από πρόταση του προέδρου και ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, 
αποφασίστηκε όπως το θέμα της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προ-
σφορών για την ανάθεση των εργασιών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έ-
τος 2015 θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως πρώτο έκτακτο, μετά την απόσυρση των τριών 
πρώτων εκτάκτων ύστερα από πρόταση του μέλους την οικονομικής επιτροπής Σολάκη Αγγέ-
λου, για λήψη απόφασης. 

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής τo υπ΄ αριθμ. 19012/11-
05-2015 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, το οποία έχει ως εξής: 
 
 
 «ΣΧΕΤ : α) η 17948/04-05-2015 ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης 
  β) η 17948/04-05-2015 έκθεση τοιχοκόλλησης 
 γ) το 18989/11-05-2015 πρακτικό κλήρωσης  
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και της 
υπ΄ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 απόφασης  του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, πρέπει να συγκροτηθεί επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθε-
ση των εργασιών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το  έτος  2015. 

  Προκειμένου να διεξάγονται οι διαγωνισμοί της ∆ιεύθυνσής µας για την ανάθεση εργασιών χωρίς να απαιτεί-
ται κάθε φορά η παρουσία των µελών της Επιτροπής σας, ώστε και στη συνέχεια οι αποφάσεις που θα πρέπει να ληφ-
θούν (εκδίκαση ενστάσεων, κήρυξη διαγωνισµού ως άγονου, επανάληψη µε τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους, 
κατακύρωση πρακτικών) να λαμβάνονται από την Επιτροπή σας µε την προφανή επιτάχυνση των διαδικασιών, προ-
τείνουμε σε  εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου δ της παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3463/2006, να προχωρήσετε 
στη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµών εργασιών, από τρείς (3) δηµοτικούς υπαλλήλους µε τους αναπληρωτές τους 
για όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.  

Σε εφαρμογή δε των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, για την ανάδειξη των µελών (τακτικών και 
αναπληρωματικών) που θα αποτελούν την  επιτροπή αυτή, κατόπιν κλήρωσης, σας στέλνουµε τα παραπάνω σχετικά 
και παρακαλούµε για τη συγκρότηση της επιτροπής ως ακολούθως: 

 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α ΌΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ 

Α1 
ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ-ΗΛ/ΓΩΝ 

Α2 ΛΑΛΕΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

Α3 ΜΟΣΧΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ 
 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑ-
ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α ΌΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ 
 
Α1 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Α2 ΣΑΜΑΡΑ ΙΟΡΔΑΝΑ Π.Ε. ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 
Α3 ΚΑΡΓΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Π.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ 

 
 

 Η επιτροπή θα αποτελείται από τρείς (3) υπαλλήλους του Δήμου, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον θα είναι 
τεχνικός, με τους αντίστοιχους  αναπληρωματικούς. Σε εφαρμογή των ανωτέρω τα προτεινόμενα μέλη των επι-
τροπών, τακτικά και αναπληρωματικά αναφέρονται στο επισυναπτόμενο πρακτικό κλήρωσης με αρ. πρωτ.18989/11-
05-2015 , σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

 Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.» 
  
 

 

ΑΔΑ: ΩΜΘΗΩ9Μ-ΨΒ2



Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και α-
νταλλαγή απόψεων, είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας  

 

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

 Συγκροτεί  επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση 
των εργασιών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2015, αποτελούμενη 
από τους παρακάτω Δημοτικούς Υπαλλήλους: 

 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α ΌΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ 

Α1 
ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ-

ΗΛ/ΓΩΝ 

Α2 ΛΑΛΕΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

Α3 ΜΟΣΧΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας 

 

 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑ-
ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΌΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ 
 
Α1 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙ-

ΚΟΥ 
Α2 ΣΑΜΑΡΑ ΙΟΡΔΑΝΑ Π.Ε. ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 
Α3 ΚΑΡΓΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Π.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ 

ΑΔΑ: ΩΜΘΗΩ9Μ-ΨΒ2


		2015-05-13T11:40:56+0300
	Athens




