
 

 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                                                                                                 Αριθ. πρωτ.   9197                             

∆ΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 

                                                                                                  Ίασµος    16-12-2019 

 

Ταχ.∆/νση: Ίασµος  

                                                                                              Τον Γενικό Γραµµατέα                 

Τ.Κ. : 69200 Αποκεντρωµένης ∆/σης 

Τηλ. : 2534350104  ΠΡΟΣ: Τµήµα ∆/κό Οικονοµικό 

FΑΧ: 2534350109                                                                 Παρασίου 4, 3
ος

 Όροφος

  

Πληροφορίες: Τσολάκης Ελ.  Κοµοτηνή 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή  για  έλεγχο  της 102/2019 απόφασης  της Οικονοµικής 

Επιτροπής ∆ήµου Ιάσµου. 

 

        Σας στέλνουµε σε (1)  ένα αντίγραφο απόσπασµα του πρακτικού 

συνεδρίασης της Οικονοµικής  Επιτροπής  της  11
ης

 ∆εκεµβρίου 2019   που 

περιέχει την υπ’ αριθ. 102/2019 απόφαση αυτής, µαζί µε το αποδεικτικό 

δηµοσίευσής της και παρακαλούµε για τον κατά νόµο έλεγχό της. 

 

Κοινοποίηση: 

1) Γενικό Γραµµατέα 

    Αποκεντρωµένης  ∆/σης Ο  ∆ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 

    Τµήµα ∆/κό-Οικον/κό 

2) Οικ. Υπ. Του ∆ήµου. 

3) Φάκελο του έργου      

                   

                                                                                               ΜΟΥΜΙΝ   ΟΝΤΕΡ 
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                                                                                               Ίασµος         16-12-2019                                                                                            

∆ΗΜΟΣ     ΙΑΣΜΟΥ 
                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.    9197                                        

 

                                     Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ   Α 

 

 

 Του πρακτικού της  18
ης

  / 2019 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής της 

11
ης

   ∆εκεµβρίου 2019. 

                                          Αριθµός απόφασης : 102 /2019 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    :      Εισήγηση για την έγκριση όρων διακήρυξης και ορισµού 

επιτροπής διαγωνισµού  για το έργο: Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ, ( ΚΑΕ 2019ΣΕ05520000 της 

ΣΑΕ-055/2 ),  βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει έως σήµερα, συνολικού προϋπολογισµού 913.719,35 €. 

 

   Στον Ίασµο και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα σήµερα στις 11 ∆εκεµβρίου του 

έτους 2019 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ιάσµου µετά από την αριθ. 8985 από 

5-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, που δόθηκε σε κάθε µέλος της 

σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010. όπως έχει τροποποιηθεί, ( µε τον 

Ν.4555/2018 ), και ισχύει σήµερα. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) 

µελών βρέθηκαν παρόντα  έξι  ( 6 ) µέλη. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ    ΜΕΛΗ 
 

1) Ο Μουµίν  Οντέρ, Πρόεδρος 

2) Ο Αλή Οζάν, Αντ/δρος Οικ. Επιτροπής.. 

3) Ο Γιαλούτς Οκτάϊ, µέλος Οικ. Επιτροπής. 

4) Ο Αρήφ Μεχµέτ, µέλος Οικ. Επιτροπής. 

5) Ο Αµούτζας Κυριάκος, µέλος Οικ. Επιτροπής. 

6) Ο Ιµάµ Τζανέρ, µέλος Οικ. Επιτροπής. 

 

 

ΑΠΟΝΤΑ       ΜΕΛΗ.:     Ο Μουεµίν Ερτζάν, µέλος, Οικ. Επιτροπής. 

 

  

 

 Στην συνεδρίαση  παρέστη  ο υπάλληλος του ∆ήµου µας, Τσολάκης 

Ελευθέριος, για την τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5
ο
 θέµα προ ηµερήσιας διάταξης, είπε ότι στον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου µας τρέχοντος έτους και συγκεκριµένα στο σκέλος των 

εξόδων και στον Κ.Α. 63.7312.802 (   γράφτηκε µε την 6
η
 αναµόρφωση του 

προϋπολογισµού τρέχοντος έτους, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 108/2019 

απόφαση του ∆.Σ. ) υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση 1.027.419,35€, για το έργο:  

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ, ( ΚΑΕ 2019ΣΕ05520000 της ΣΑΕ 055/2 ). Στην 

συνέχεια έθεσε υπόψη της Οικ. Επιτροπής την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, η 

οποία αναφέρει τα εξής: 

 

 

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ                 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Σας στέλνουµε συννηµένα τα τεύχη δηµοπράτησης και το σχέδιο διακήρυξης 

δηµοπρασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για το έργο <<Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ>> ( ΚΑΕ 2019ΣΕ05520000 της ΣΑΕ 055/2) προϋπολογισµού 

913.719,35€ . Η µελέτη του έργου έχει εγκριθεί µε την υπ’ αρίθµ. 20/2019  απόφαση 

του ∆.Σ. Ιάσµου. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών i που 
δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  iiκαι 

που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρι?τες χω? ρες που δεν εμπι?πτουν στην περι?πτωση γ  ́της παρου? σας παραγρα? φου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Ειδικά για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα , δικαίωμα 

συμμετοχής έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στην 2η τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας <<ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ>> ή <<ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ>> του ΜΕΕΠ. 
Επιπλέον γίνονται δεκτές ενώσεις οικονομικών φορέων (εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ στις τάξεις: 1η σε αναβάθμιση και άνω για έργα 
κατηγορίας <<ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ >> ή για έργα κατηγορίας 
<<ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ >> 
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Επίσης παρακαλούμε για τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 221 του Ν4412/2016. 

 Σύµφωνα µε το από 4-12-2019 αποτέλεσµα της κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ , προτείνουµε τα 

εξής τρία (3) τακτικά µέλη για την επιτροπή διαγωνισµού: 

 

1) Αναστασία Φραντζέσκου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στον ∆ήµο Ιάσµου , ως 

πρόεδρος 

2) Ελένη Χαυτοπούλου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στον ∆ήµο Αρριανών , ως 

µέλος 

3) Συναδινή Χαριτοπούλου ΠΕ Γεωπονίας στον ∆ήµο Αρριανών, ως µέλος. 

 

Αναπληρωτές των ανωτέρω προτείνουµε τους: 

 

1) Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στο ∆ήµο 

Κοµοτηνής 

2) Ευάγγελος Καραολάνης ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο ∆ήµο Αρριανών 

3) ∆οµνίκη Αποστολίδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στο ∆ηµοκρίτειο 

Πανεπιστήµιο Θράκης 

 

Τα ως άνω αναπληρωµατικά µέλη αναπληρώνουν κατά την σειρά που 

διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά µέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή 

κωλύονται. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται. 

 

Α) Για την έγκριση των όρων ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος 

Β) Για τον ορισµό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος. 

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι µε την απόφασή µας αυτή πρέπει να 

εγκρίνουµε τους όρους ∆ιακήρυξης, και τον ορισµό επιτροπής διαγωνισµού του 

παραπάνω έργου ,καθώς επίσης και να αποφασίσουµε σε ποιες εφηµερίδες θα 

δηµοσιευθεί η περίληψη της διακήρυξης. 

Μετά κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Η οικονοµική επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την 

εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθ. 37/2018 µελέτη και το σχέδιο της ∆ιακήρυξης, 

τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήµερα, 

τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 

5 του Ν.4071/2012, Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α: 

   Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι 

 

     Α)  Εγκρίνει τους όρους  διακήρυξης δηµοπρασίας  για το έργο «Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ   

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ , ( ΚΑΕ 2019ΣΕ05520000 της ΣΑΕ 055/2 ),  βάσει των διατάξεων του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήµερα,   συνολικού 

προϋπολογισµού  913.719,35€,  »   
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Β)   Την συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισµού , η οποία σύµφωνα µε το από   

        4-12-2019 αποτέλεσµα της κλήρωσης ΜΗΜΕ∆, αποτελείται από τους εξής: 

 

1) Αναστασία Φραντζέσκου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στον ∆ήµο Ιάσµου , ως 

πρόεδρος 

2) Ελένη Χαυτοπούλου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στον ∆ήµο Αρριανών , ως 

µέλος 

3) Συναδινή Χαριτοπούλου ΠΕ Γεωπονίας στον ∆ήµο Αρριανών, ως µέλος. 

 

Αναπληρωτές των ανωτέρω προτείνουµε τους: 

 

1) Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στο ∆ήµο 

Κοµοτηνής 

2) Ευάγγελος Καραολάνης ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο ∆ήµο Αρριανών 

3) ∆οµνίκη Αποστολίδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στο ∆ηµοκρίτειο 

Πανεπιστήµιο Θράκης.  

Τα ως άνω αναπληρωµατικά µέλη αναπληρώνουν κατά την σειρά που  

διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά µέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή 

κωλύονται. 

 

      Γ) Αποφασίζει η δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του παραπάνω  

διαγωνισµού να γίνει στις παρακάτω εφηµερίδες: 1) Στην ΘΡΑΚΙΚΗ  ΑΓΟΡΑ, 

εβδοµαδιαία τοπική, 2) ΧΡΟΝΟΣ, ηµερήσια τοπική, 3)  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ, ηµερήσια 

τοπική. 

    ∆)   Για το παραπάνω έργο, µε τίτλο: «  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ΑΣΩΜΑΤΩΝ    

ΚΑΕ 2019ΣΕ05520000 της ΣΑΕ 055/2 ),συνολικού προϋπολογισµού 913.719,35  €,   

» , έχει γίνει η υπ’ αριθ. Α-591/2-12-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, 

µε Α∆Α: Ω2∆0ΩΡΧ-ΝΞ3 , µε ποσό 1.027.419,35 €, από τον Κ.Α. 63.7312.802 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου µας, (   γράφτηκε µε την 6
η
 αναµόρφωση του 

προϋπολογισµού τρέχοντος έτους, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 108/2019 

απόφαση του ∆.Σ. )   για την πληρωµή του τελικού αναδόχου, που θα προκύψει από 

τον πρόχειρο διαγωνισµό. 

Η πίστωση προέρχεται   από  πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 1 . 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 102/2019. 

Για τον σκοπό που συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται. 

 

 Ο Πρόεδρος της Οικ. Επ.                                                     Τα  µέλη 

                Μουµίν  Οντέρ                                               Ακολουθούν υπογραφές 

 

                                 Για την ακρίβεια του αποσπάσµατος 

                              Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

                                       

 

                                         ΜΟΥΜΙΝ     ΟΝΤΕΡ 
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∆ΗΜΟΣ      ΙΑΣΜΟΥ 

 

Σήµερα στις  16 ∆εκεµβρίου   του έτους 2019 ο Τσολάκης Ελευθέριος, 

υπάλληλος του ∆ήµου Ιάσµου, τοιχοκόλλησα στον  καθορισµένο χώρο 

ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος τον από 5-12-2019 πίνακα  του 

Προέδρου της Οικονοµικής  Επιτροπής, στον οποίο φαίνονται τα θέµατα που 

συζητήθηκαν  και οι αποφάσεις που πάρθηκαν  κατά την συνεδρίαση στις 11 

∆εκεµβρίου  2019. 

 Το παρόν αποδεικτικό συντάχθηκε και υπογράφεται. 

 Ο ενεργήσας την τοιχοκόλληση. 

 

  Τσολακης Ελευθέριος       
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