
 

 
 

   
  

 

                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   10ης /19-04-2016  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  
TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 

 
Αριθµός 

Απόφασης: 

 
 

91/2016 

 
  

ΘΕΜΑ: : 

 

Συγκρότηση επιτροπής διε-
ξαγωγής διαγωνισµού εργα-

σίας της ∆/νσης ∆όµησης  

 

     
     

        Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 19η  Απριλίου  2016, ηµέρα   
Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, 
υπό  την Προεδρία του προεδρεύοντα κ. Σολάκη Αγγέλου, ως πρώτου πλειοψηφούντα  
εν απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, µετά από την 14236/13-04-2016 
γραπτή πρόσκληση 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 : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος    
2. Ηλιάδης Νικόλαος            
3.        Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1.       Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2.       Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
3.       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. 

  Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  
∆ράµας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. 
προεδρεύων κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης 
στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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Το  µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, Σολάκης Αγγέλος, προεδρεύων ως 
πρώτος πλειοψηφών , απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής εισάγοντας    
το 1o θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ 
αριθµ. 13767/08-04-2016 έγγραφο της ∆/νση ∆ΟΜΗΣΗΣ του  ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά 
µε την «Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού έργασίας της ∆/νσης 
∆όµησης» 

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

ΣΧΕΤ. : 
           Προκειµένου  να διεξαχθεί ο συνοπτικός διαγωνισµός για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων 
κατασκευών του οποίου οι όροι δηµοπράτησης εγκρίθηκαν µε την  74/2016 απόφασή 
σας  (Α∆Α 7ΑΣ7Ω9Μ-Ξ36), πρέπει να συγκροτηθεί η επιτροπή διεξαγωγής του. Σας 
στέλνουµε εποµένως το από 07-04-2016 πρακτικό κλήρωσης,  σε εφαρµογή  των  
διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, για την ανάδειξη των µελών (τακτικών και 
αναπληρωµατικών) που θα αποτελούν την επιτροπή αυτή,  και παρακαλούµε για τη 
συγκρότηση της επιτροπής ως ακολούθως: 

  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Ιωάννα  Παπαδοπούλου πρόεδρος 

2 Αθανάσιος    Αργυρούδης µέλος  

3 Κωνσταντίνος  Τερζής  µέλος  

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Κωνσταντίνος  Χατζηνάκος πρόεδρος  

2  Γεώργιος  Πανταζίδης µέλος  

3  Ελένη   ∆εληµπαλτά  µέλος 

          » 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 Την Πέµπτη   07 Απριλίου  2016 και ώρα 09.00’, στο γραφείο ∆ιεύθυνσης 
της ∆ιεύθυνσης ∆όµησης του ∆ήµου ∆ράµας (∆ιοικητήριο – 5ος όροφος), διενεργήθηκε 
από την Ιωάννα Παπαδοπούλου, προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης της ∆ιεύθυνσης ∆όµησης, 
ενώπιον της Ειρήνης Γεωργιάδου και του Γεώργιου Πανταζίδη, υπαλλήλων της 
∆ιεύθυνσης ∆όµησης,  κλήρωση για την ανάδειξη των µελών που θα οριστούν µε 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού 
εργασιών της ∆ιεύθυνσης ∆όµησης έτους 2016, σύµφωνα µε την τοιχοκολληθείσα   
την  04/04/2016 σχετική ανακοίνωση . 

  Στην ίδια ανακοίνωση   αναφέρονται οι υπάλληλοι που πληρούν τις 
προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους στην παραπάνω επιτροπή, οι οποίοι είναι οι 
κάτωθι: 
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   ΖΑΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 

   ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

   ΤΕΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

   ΠΑΝΤΑΖΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

   ΚΙΟΣΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

   ∆ΕΛΗΜΠΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗ 
 

   ΑΡΓΥΡΟΥ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

   ΚΟΚΚΙΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ 
 

   ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
 

   ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
 

  Η προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Ιωάννα Παπαδοπούλου προχώρησε στην κλήρωση 
των µελών από τους αναφερόµενους στην ανωτέρω λίστα υπαλλήλους,   µε επιλογή 
κλήρου. Πρώτα διενεργήθηκε 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 Ιωάννα  Παπαδοπούλου πρόεδρος 

2 Αθανάσιος    Αργυρούδης µέλος  

3 Κωνσταντίνος  Τερζής  µέλος  

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1  Κωνσταντίνος  Χατζηνάκος πρόεδρος  

2  Γεώργιος  Πανταζίδης µέλος  

3  Ελένη   ∆εληµπαλτά  µέλος 

 

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

               Ι. Παπαδοπούλου                   Ε. Γεωργιάδου                      Γ. Πανταζίδης 

   

     Στη συνέχεια διάβασε στα µέλη  το από 08-04-2016 πρακτικό της κλήρωσης 
που διεξήχθη από την υπηρεσία στις 07/04/2016. 
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    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 
 

- Εγκρίνει το από 08-04-2016 πρακτικό κλήρωσης και συγκροτεί την επιτροπή 
διαγωνισµών εργασιών  για το 2016  από τους κάτωθι υπαλλήλους : 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Ιωάννα  Παπαδοπούλου πρόεδρος 

2 Αθανάσιος    Αργυρούδης µέλος  

3 Κωνσταντίνος  Τερζής  µέλος  

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1  Κωνσταντίνος  Χατζηνάκος πρόεδρος  

2  Γεώργιος  Πανταζίδης µέλος  

3  Ελένη   ∆εληµπαλτά  µέλος 

 

Με ευθύνη της Ιωάννας Παπαδοπούλου προϊσταµένης ∆/νσης, 
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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