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Αριθµός 
Απόφασης: 

 

 

15/2015 

 

  

ΘΕΜΑ: : 

 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού  

έργου « Αποκατάσταση Χώρων Ανε- 

ξέλεγκτης  ∆ιάθεσης  Απορριµµάτων      

( ΧΑ∆Α ) ∆ήµου ∆ράµας» 

 

       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 15η  Ιανουαρίου  2015, 
ηµέρα   Πέµπτη και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό  την Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου , µετά από 
την 1353/13-01-2015 γραπτή πρόσκλησή του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου 
∆ηµάρχου ∆ράµας , 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 6 µέλη: 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ     
3. Σολάκης Άγγελος 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
5. Ηλιόπουλος Στέργιος 
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1)        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2)        Παπαδόπουλος Γεώργιος 
3)        Ζαχαριάδης Παύλος    
      
 

     Το τακτικό µέλος κ. Ηλιάδης Νικόλαος 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.   
   Το τακτικό µέλος κ. Χαραλαµπίδης Ανδρέας ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Ηλιόπουλος 
Στέργιος. 

       Το  σώµα  οµόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης αµέσως, προς αποφυγή ζηµίας των συµφερόντων του ∆ήµου 
∆ράµας.  

      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. Αντιπρόεδρος εισάγοντας το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 737/08-01-2015 έγγραφο της 
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την «Συγκρότηση 
επιτροπής διαγωνισµού έργου : «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης 
∆ιάθεσης Απορριµµάτων ( ΧΑ∆Α ) ∆ήµου ∆ράµας»  
  
         Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει 
όπως παρακάτω: 
 

ΣΧΕΤ. :   

     α) το 67547/22-12-2014 έγγραφό µας προς ΠΕ∆, ΤΕΕ και Σύνδεσµο Εργοληπτών  Ν.∆ράµας 
     β) το 789/15 -01-2015 έγγραφο της ΠΕ∆ ΑΜ-Θ 
     γ) το 1/05-01-2015 έγγραφο του ΤΕΕ Ν.∆ράµας 
     δ) το 106/31-12-2014 έγγραφο του Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων Ν.∆ράµας 
     ε) το 66120/12-12-2014 πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη µελών επιτροπών διαγωνισµών 
          δηµοσίων έργων έτους 2015 
  
           Προκειµένου  να διεξαχθεί ο διαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
«Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) 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  µέλη που κληρώθηκαν και περιλαµβάνονται στο –ε- σχετικό. Ένα εξ αυτών θα 
οριστεί πρόεδρος της επιτροπής µε τον αναπληρωτή του. Από τα λοιπά  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 

          Παρακαλούµε για την απόφασή σας περί συγκρότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.- 
     

      Στη συνέχεια διάβασε στα µέλη  το αριθµ. πρωτ. 66120/12-12-2014 πρακτικό 
της κλήρωσης που διεξήχθη από την υπηρεσία στις 12/12/2014. 
    Η Οικονοµική Επιτροπή , αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, είδε τις διατάξεις  του Ν.3669/08 και  το 
πρακτικό της κλήρωσης και λαµβάνοντας υπόψη το έγγραφο της υπηρεσίας 
 

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

 

• Συγκροτεί επιτροπή διαγωνισµού για το έργο : « Αποκατάσταση 

Χώρων Ανεξέλεγκτης  ∆ιάθεσης  Απορριµµάτων ( ΧΑ∆Α ) ∆ήµου 
∆ράµας» από τους εξής :  

1)  Γεώργιος Αδαµαντίδης ΤΕ3  

2)  Σταύρος Παπαδόπουλος ΠΕ3  

3)  Αθανάσιος Μόσχου ΠΕ3  
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4)  Άννα Ελµατζόγλου ΠΕ3      

    Αναπληρωµατικοί τεχνικοί Υπάλληλοι :     
 α) Γεώργιος Οικονοµίδης ΤΕ3       
 β) Ιωάννης Παπάζογλου ΤΕ5 

5)  Αθανασιάδης Θεόδωρος εκπρόσωπος ΠΕ∆/ΑΜΘ, ∆ηµοτικός 
 Σύµβουλος Προσοτσάνης –  Γραµµατέας ∆Σ-ΠΕ∆/ΑΜΘ  
 αναπληρωµατικό µέλος Καψηµάλης Ιωάννης, ∆ηµοτικός 
  Σύµβουλος ∆ράµας  

6)  Κύρτσης Ιωάννης Μηχ/κο Περ/ντος εκπρόσωπος ΤΕΕ,  
 αναπληρωµατικό µέλος Αθανασούλα Ευαγγελία Μηχ/κο 
 Περ/ντος 

7) Αντωνιάδης Γεώργιος Πολ. Μηχ/κο εκπρόσωπος Συνδέσµου
 εργοληπτών Ν. ∆ράµας,     
 αναπληρωµατικό µέλος  Ζιγκιριάδης Γεώργιος, Πολ. Έργων 
 Υποδ. ΤΕΙ 

Με ευθύνη της Ιωάννας Παπαδοπούλου προϊσταµένης ∆/νσης θα ειδοποιηθούν 
αµελλητί για την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη. 
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