
 
 

   
  

 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  27/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το 4ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 
Την 29-1-2014 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 29η του µηνός  Ιανουαρίου 2014 και ώρα 
11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
4309/23-1-2014 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 (ο οποίος απουσίαζε δικαιολογηµένα) ,στην 
συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κ. Α. Χαραλαµπίδης.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζαχαριάδης Παύλος     Χαρακίδης Κυριάκος  
Μλεκάνης Μιχαήλ     Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης    Χλιάρα Παναγιώτα 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος   Παπαδόπουλος  Γεώργιος    
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 

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

του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

κ. Αντιπρόεδρος: 
 

Πριν την έναρξη της συζήτησης για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  έχει 
προκύψει το θέµα: «Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών 
εργασιών της ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών 2014» το οποίο θεωρείται κατά την 
κρίση µου κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα. 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  
Η Ο.Ε. (ή Ε.Π.Ζ.) αφού έλαβε υπόψη του 

� την εισήγηση του αντιπροέδρου,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  
� το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην 

ηµερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της 
κατεπείγουσας φύσης του  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά: «Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής 
διαγωνισµών εργασιών της ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών 2014» πριν την έναρξη 
της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας 
ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.  



 
 

   
  

 

 
 
ΘΕΜΑ 4ο: (έκτακτο) Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών 
εργασιών της ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών 2014. 
 
Ο κ. αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 4ο (έκτακτο) θέµα που προστέθηκε στην 
ηµερήσια διάταξη παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 
4367/24-1-2014   έγγραφο της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου 
∆ράµας το οποίο λέει τα εξής: 

Θέµα: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών εργασιών της ∆/νσης 
Τεχν. Υπηρεσιών 2014. 

ΣΧΕΤ.: α)η 3034/17-1-2014 ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης 
  β) η από 17-1-2014 έκθεση τοιχοκόλλησης 
 γ) το 4202/23-1-2014 πρακτικό κλήρωσης 

 

           Προκειµένου  να διεξάγονται οι διαγωνισµοί για την ανάθεση  εργασιών χωρίς να απαιτείται 
κάθε φορά η παρουσία των µελών της Επιτροπής σας, ώστε και στη συνέχεια οι αποφάσεις που θα 
πρέπει να ληφθούν (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, προτείνουµε 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 την συγκρότηση της επιτροπής ως ακολούθως:. 
-   

 
   Η κλήρωση διενεργήθηκε την 1/2/2013 και τα µέλη των επιτροπών  (µε τους 
αναπληρωµατικούς τους) προέκυψαν από αυτήν σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 
6799/1-2-2013 σχετικό πρακτικό κλήρωσης.  
Μετά τα παραπάνω πρέπει να προχωρήσουµε στη συγκρότηση επιτροπών 
διαγωνισµού για την ανάθεση  εργασιών όπως κατωτέρω:  
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Κλάδος 

Α1 Ιωάννα Παπαδοπούλου ΠΕ-3  

Α2 Γεώργιος Αδαµαντίδης ΤΕ-3   

Α3 Γεώργιος Οικονοµίδης ΤΕ-3  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Κλάδος 

Α1 Αθανάσιος Μόσχου ΠΕ-3  

Α2 Ιωάννης Παπάζογλου ΤΕ-5  

Α3 Αγγελική Τσιπουρίδου ΤΕ-13  

 



 
 

   
  

 

 Η Οικονοµική Επιτροπή , αφού άκουσε τον κ. αντιπρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
 

         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο µ ό φ ω ν α 
 
  1. -τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισµού για την ανάθεση  εργασιών της 

∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών 2014 όπως κατωτέρω: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Όνοµα Επώνυµο Κλάδος 

Ιωάννα Παπαδοπούλου ΠΕ-3  

Γεώργιος Αδαµαντίδης ΤΕ-3   

Γεώργιος Οικονοµίδης ΤΕ-3  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Όνοµα Επώνυµο Κλάδος 

Αθανάσιος Μόσχου ΠΕ-3  

Ιωάννης Παπάζογλου ΤΕ-5  

Αγγελική Τσιπουρίδου ΤΕ-13  

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

 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 27/2014 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  
                                                 
 

∆έσποινα Σιδηροπούλου       


