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ΘΕΜΑ: 

 

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγω-

γής διαγωνισµών εργασιών της 
∆/νσης Περ/ντος και Πρασίνου για 

το έτος 2016 

 

     

        Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 29η  ∆εκεµβρίου  2015, ηµέρα   
Τρίτη και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, 
υπό  την Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, 
µετά από την αριθµ. πρωτ. 59525/23-12-2015 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 6 µέλη : 

 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
3. Σολάκης Άγγελος  
4. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
6.     Ηλιόπουλος Στέργιος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
    1.       Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος      
    2.        Ηλιάδης Νικόλαος  
    3.        Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
 

               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. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ 

      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. Βασιλειάδης 
Αναστάσιος. 
     Το τακτικό µέλος κ. Ζαχαριάδης  Παύλος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 
του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Ηλιόπουλος Στέργιος. 

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

 

ΑΔΑ: 7Δ7ΖΩ9Μ-ΘΒΩ



     Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 59381 / 22-12-2015 έγγραφο της ∆/νσης 
Περ/ντος και  Πρασίνου του  ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την έγκριση του πρακτικού 
για τη Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών εργασιών της ∆/νσης 
Περ/ντος και Πρασίνου για το έτος 2016, και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 

 Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως 
παρακάτω: 

 
Σχετ.: 1)  η από 16-12-2015 ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης 
           2) η από 16-12-2015 έκθεση τοιχοκόλλησης 
           3)  το µε αριθµ. πρωτ. 59346/22-12-2015 πρακτικό κλήρωσης 
 

Προκειµένου να διεξάγονται οι διαγωνισµοί της ∆/νσης µας για την ανάθεση εργασιών  
για το έτος 2016, 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 άρθρου 72 (αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής), παράγραφος 1, 
περίπτωση ε), του Ν. 3852/2010, που ορίζει ότι: µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του 
παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες 
τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών 
και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, 
δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες, να προχωρήσετε στη 
συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών εργασιών, αποτελούµενη από τρεις 
δηµοτικούς υπαλλήλους µε τους αναπληρωτές τους για το έτος 2016.    
Επιπλέον σε εφαρµογή  των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, για την 
ανάδειξη των µελών ( τακτικών και αναπληρωµατικών) που θα συµµετέχουν στην 
επιτροπή  αυτή, κατόπιν κλήρωσης, σας διαβιβάζουµε τα παραπάνω σχετικά έγγραφα 
και παρακαλούµε για τη συγκρότησή της ως ακολούθως:  

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Λάζαρος Λαζαρίδης ΠΕ- Αρχιτέκτων Μηχανικός  

2 Λαλές Ευστράτιος ΤΕ-Γεωπονίας 

3 Σαµαρά  Ιορδάνα Πε ∆ασολόγων 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Ζαχαρίας Κάργας Πε Τοπογράφων Μηχανικών 

2 Αλµπάντης Σάββας ΤΕ Γεωπονίας 

3 Σοφία Ταχταλή ΤΕ Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

 
    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ   

 Την Τρίτη 22 ∆εκεµβίου 2015 και ώρα 13.00 µ.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του 
∆ήµου ∆ράµας, Γραφείο 203 της ∆/νσης Περ/ντος & Πρασίνου διενεργήθηκε από τον 
Λαζαρίδη Λάζαρο, Προϊστάµενο της ∆/νσης Περ/ντος & Πρασίνου, ενώπιον της Σαµαρά 
Ιορδάνας και του Αλµπάντη Σάββα, τακτικών υπαλλήλων της ∆/νσης Περ/ντος και 
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Πρασίνου,  κλήρωση για την ανάδειξη των µελών που θα οριστούν από την Οικονοµική 
Επιτροπή µε απόφασή της, για τη συγκρότηση  Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµών 
εργασιών έτους 2016, σύµφωνα µε την τοιχοκολληθείσα από  16-12-2015 σχετική 
ανακοίνωση. 
  Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρονται και οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις 
για τη συµµετοχή τους στις Επιτροπές ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµών έτους 2016, οι οποίοι 
είναι οι κάτωθι: 

Αλµπάντης Σάββας ΤΕ Γεωπονίας 

Βασιλειάδης Αναστάσιος ∆Ε Εργοδηγών 

Κάργας Ζαχαρίας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

Λαζαρίδης Λάζαρος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Λαλές Ευστράτιος ΠΕ Γεωπόνων 

Πούλιος Θέµελης ΠΕ Γεωπονίας 

Σαµαρά Ιορδάνα ΠΕ ∆ασολόγων 

Ταχταλή Σοφία ΤΕ Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

Παλαντζιάν ∆ηµήτριος ΤΕ ∆ιοικητικού 

Ο προϊστάµενος της ∆/νσης, Λαζαρίδης Λάζαρος προχώρησε στην κλήρωση των µελών 
από τους αναφερόµενους στην ανωτέρα λίστα υπαλλήλους, µε επιλογή κλήρου.  Πρώτα 
έγινε η κλήρωση για τα τακτικά µέλη και έπειτα για τα αναπληρωµατικά. 
Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφονται στους ακόλουθους πίνακες κατά 
σειρά κλήρωσης: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Λάζαρος Λαζαρίδης ΠΕ- Αρχιτέκτων Μηχανικός  

2 Λαλές Ευστράτιος ΤΕ-Γεωπονίας 

3 Σαµαρά  Ιορδάνα Πε ∆ασολόγων 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Ζαχαρίας Κάργας Πε Τοπογράφων Μηχανικών 

2 Αλµπάντης Σάββας ΤΕ Γεωπονίας 

3 Σοφία Ταχταλή ΤΕ Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

 
Με ευθύνη του Λαζαρίδη Λάζαρου Προϊσταµένου ∆/νσης Περ/ντος και Πρασίνου  
θα ειδοποιηθούν αµελλητί για την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και τα 
αναπληρωµατικά µέλη. 

 
Λαζαρίδης Λάζαρος, Σαµαρά Ιορδάνα Αλµπάντης Σάββας 

   
Προϊστάµενος της ∆/νσης 
Περ/ντος και πρασίνου 

Υπάλληλος της ∆/νσης 
Περντος & Πρασίνου 

Υπάλληλος της ∆/νσης 
Περντος & Πρασίνου 

 
  Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
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Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, 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 

 

- Εγκρίνει το από 22-12-2015 πρακτικό κλήρωσης και συγκροτεί την επιτροπή 
διαγωνισµών εργασιών  για το 2016  από τους κάτωθι υπαλλήλους : 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Λάζαρος Λαζαρίδης ΠΕ- Αρχιτέκτων Μηχανικός  

2 Λαλές Ευστράτιος ΤΕ-Γεωπονίας 

3 Σαµαρά  Ιορδάνα Πε ∆ασολόγων 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Ζαχαρίας Κάργας Πε Τοπογράφων Μηχανικών 

2 Αλµπάντης Σάββας ΤΕ Γεωπονίας 

3 Σοφία Ταχταλή ΤΕ Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

 
Με ευθύνη του Λαζαρίδη Λάζαρου Προϊσταµένου ∆/νσης Περ/ντος και Πρασίνου  
θα ειδοποιηθούν αµελλητί για την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και τα 
αναπληρωµατικά µέλη. 

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