
                                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   12ης /23-05-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΔ. ΔΡΑΜΑΣ 

 
 

Αριθμός απόφασης:  102/2016 ΘΕΜΑ: 
 
 

 

 

 

 

                Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23η  Μαΐου  2016, ημέρα   
Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, 
υπό  την Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας, 
μετά από την αριθμ. πρωτ.18792/18-05-2016 γραπτή πρόσκληση του, που 
γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, 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 (πρόεδρος) 
2.  Καραμπατζάκης Δημήτριος                  
3.        Βασιλειάδης Αναστάσιος 
4. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
5.      Παπαδόπουλος Γεώργιος 
6.      Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
7.        Χαραλαμπίδης Ανδρέας 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1.        Ηλιάδης Νικόλαος 
2.        Ζαχαριάδης Παύλος 
 
     Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ. 

     Το τακτικό μέλος κ. Σολάκης Άγγελος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία 
του και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ.Βασιλειάδης Αναστάσιος. 

     Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  Δήμου  Δράμας, 
γραμματέως  της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Δράμας, ο  κ. πρόεδρος κήρυξε  
την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
 

 
Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξα-
γωγής διαγωνισμού του έργου: «Από-
κατάσταση φθορών οδοστρωμάτων» 

 

ΑΔΑ: ΩΡ4ΠΩ9Μ-ΘΡΓ



           Μετά από πρόταση του πρόεδρου  και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, 
αποφασίστηκε ομόφωνα όπως το θέμα Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής 

διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων»., θεωρηθεί κατεπείγον και 
συζητηθεί ως τρίτο έκτακτο θέμα για λήψη απόφασης.  

           Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος , παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπ’  αριθμ. 
19060/19-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου Δράμας, το 
οποίο έχει όπως παρακάτω : 

 

             «ΣΧΕΤ:  
  
          Σας στέλνουμε το πρακτικό Νο 1 με αρ. πρωτ. 17491/10-05-2016 του  
διαγωνισμού του έργου του θέματος, που διεξήχθη την Τρίτη 10-05-2016, κατά τον 
οποίο δεν κατετέθη καμία προσφορά διαγωνιζόμενου και παρακαλούμε, σύμφωνα με το 
άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3669/2008 και το άρθρο 18 της διακήρυξης, να καθορίσετε νέα 
ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση φθορών 
οδοστρωμάτων», η οποία δεν είναι απαραίτητο  να είναι και πάλι Τρίτη. » 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1 
  

        Στη Δράμα σήμερα 10-05-2016 ημέρα Τρίτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 
1. Παπαδόπουλος Σταύρος, 2. Χατζημανώλης Κωνσταντίνος , 3. Αδαμαντίδης 
Γεώργιος, δημοτικοί τεχνικοί υπάλληλοι, που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού 
του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων» σύμφωνα με την 71/2016 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, παρουσία και του εκπροσώπου της εργοληπτικής 
οργάνωσης, κ. Οικονόμου Νικόλαου  (ο οποίος ορίστηκε με τη με αρ. πρωτ. 10/04-01-
2016 απόφ. του Συνδέσμου Εργοληπτών Δ.Ε. Ν. Δράμας), 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. Παπαδόπουλος Σταύρος 2.  Χατζημανώλης Κωνσταντίνος  3.  Αδαμαντίδης Γεώργιος 

  
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων               
 
                  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: 
«Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων» την Τετάρτη 08 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00 
π.μ. 
  
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας 
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