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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

130/2015 
 

  

ΘΕΜΑ:  
 

Έγκριση τροποποίησης των όρων 
διεξαγωγής  συνοπτικού  ( πρόχει- 
ρου ) διαγωνισµού για «Προµήθεια 
υλικών φωτισµού» 

 

 

       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 08η  Απριλίου  2015, ηµέρα   
Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό  την προεδρία του αντιπροέδρου  Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από 
την 14405/03-04-2015 γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου της Χρυσοχοΐδη 
Ελευθέριου, 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 8 µέλη: 

 
 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2. Μουρβετίσης Μιχαήλ 
3. Ηλιάδης Νικόλαος  
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
6. Ζαχαριάδης Παύλος         
7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
8. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
 
 
      
 

      Το τακτικό µέλος κ. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για 

την απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
     Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για 
την απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
 

      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  
∆ράµας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. 
αντιπρόεδρος κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  
απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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         Ο κ. Αντιπροέδρος εισάγοντας το 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 13771/31-03-2015 έγγραφο, της ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την « τροποποίηση των όρων διεξαγωγής  
συνοπτικού  ( πρόχειρου ) διαγωνισµού για «Προµήθεια υλικών φωτισµού», και καλεί τα 
µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 Στη συνέχεια ο κ. Αντιπροέδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως 
παρακάτω: 
 

«ΣΧΕΤ:     
           Με το 11123/12-03-2015 έγγραφό µας σας στείλαµε  σχέδιο διακήρυξης για τη  διεξαγωγή     συνοπτικού 
(πρόχειρου) διαγωνισµού  για την προµήθεια του θέµατος, όπου  στο άρθρο 1.5 αναφαίρετο ότι τα έξοδα της 
δηµοσίευσης βαρύνουν τον δήµο λόγω ισχύος (τότε) της παρ.4 του άρθρο 152 του ν.4281/14. Ήδη µε το άρθρο 37 
του ν. 4320/2015 από 19-03-2015 ετέθησαν σε αναστολή οι   διατάξεις του Μέρους Β’ του  ν.4281/14 µέχρι την 31-12-
2015, εποµένως επανέρχεται σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 46 του ν.3801/09 και η δαπάνη δηµοσίευσης βαρύνει τον 
ανάδοχο.  
          Επειδή η συνεδρίαση σας έγινε την 26-03-2015, µετά δηλαδή την αναστολή  της ισχύος του ν. 4281/15, η 
σχετική διάταξη περί εξόδων δηµοσίευσης θα πρέπει να διορθωθεί. Σας στέλνουµε εποµένως το άρθρο 1,5 της 
διακήρυξης (παράρτηµα Β) διορθωµένο από:  

«1.5 ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Περίληψη της Προκήρυξης αυτής  θα σταλεί για δηµοσίευση σε µία ηµερήσια τοπική (νοµαρχιακή) 
εφηµερίδα για συνοπτικό διαγωνισµό,  θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήµου, θα 
αποσταλεί στο Εµπορικό Επιµελητήριο, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήµου, στη «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στο  
ΚΗΜ∆ΗΣ. 

Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της περιληπτικής Προκήρυξης    

βαρύνουν τον δήµο (παρ. 4 άρθρου 152 ν.4281/14).» 

Σε: 

1.5 ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Περίληψη της Προκήρυξης αυτής  θα σταλεί για δηµοσίευση σε µία ηµερήσια τοπική (νοµαρχιακή) 
εφηµερίδα για συνοπτικό διαγωνισµό,  θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήµου, θα 
αποσταλεί στο Εµπορικό Επιµελητήριο, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήµου, στη «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στο  
ΚΗΜ∆ΗΣ. 

Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της περιληπτικής Προκήρυξης    

βαρύνουν τον ανάδοχο  (άρθρο 46 του ν.3801/09). 

Κατά τα λοιπά παραµένουν ως έχουν τα διαλαµβανόµενα στην 99/2015 απόφασή σας (Α∆Α: ΩΙΡΥΩ9Μ-
ΩΛΧ).» 

       Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

 

           Είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  την υπ΄ αριθ.  99/ 2015 
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί «έγκρισης όρων διεξαγωγής συνοπτικού  ( πρό-
χειρου ) διαγωνισµού για «Προµήθεια υλικών φωτισµού» και το 13771/31-03-2015 
έγγραφο της υπηρεσίας. 
 

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

•   Τροποποιεί την 99/2015 απόφαση της Ο.Ε. περί έγκρισης  όρων  διεξαγωγής  
συνοπτικού ( πρόχειρου ) διαγωνισµού για “ Προµήθεια υλικών φωτισµού»”, και µόνο σε 
ότι αφορά στο άρθρο 1,5 της διακήρυξης (παράρτηµα Β)   
 

ΑΠΟ : 
 

«1.5 ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

          Περίληψη της Προκήρυξης αυτής  θα σταλεί για δηµοσίευση σε µία ηµερήσια 
τοπική (νοµαρχιακή) εφηµερίδα για συνοπτικό διαγωνισµό,  θα τοιχοκολληθεί στον 
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πίνακα ανακοινώσεων του δήµου, θα αποσταλεί στο Εµπορικό Επιµελητήριο, θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήµου, στη «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στο  ΚΗΜ∆ΗΣ. 

Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της περιληπτικής 
προκήρυξης    βαρύνουν τον δήµο (παρ. 4 άρθρου 152 ν.4281/14).» 

 

Σε: 
 

1.5 ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

           Περίληψη της Προκήρυξης αυτής  θα σταλεί για δηµοσίευση σε µία ηµερήσια 
τοπική (νοµαρχιακή) εφηµερίδα για συνοπτικό διαγωνισµό,  θα τοιχοκολληθεί στον 
πίνακα ανακοινώσεων του δήµου, θα αποσταλεί στο Εµπορικό Επιµελητήριο, θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήµου, στη «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στο  ΚΗΜ∆ΗΣ. 

Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της περιληπτικής 
Προκήρυξης    βαρύνουν τον ανάδοχο  (άρθρο 46 του ν.3801/09). 

           Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της Ο.Ε. 

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