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Του Πρακτικού της αριθ.  16/2020 
ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

Συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής 
 

 
Αριθ. Αποφ.  146/2020 

 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ    <<  ΄Εγκριση των όρων διακήρυξης και ορισμού  επιτροπής 
διαγωνισμού    για το έργο <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ>>                
 
    Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προσκλήθηκαν νόμιμα με την ΑΠ   7312/22-
10-2020 πρόσκληση του Προέδρου της  (σύμφωνα με το έγγραφο 18318-13.3.2020 
ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει) και το 
αριθ. πρωτ. 60249/22-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ . σε τακτική (δια περιφοράς) 
συνεδρίαση την  26η του μηνός  Οκτωβρίου  έτους 2020 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 
12.00 (καταληκτική ώρα αποστολής email) για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω 
θέματα:  
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. 1η τροποποίηση τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο <<Υδραυλική μελέτη 
αντικατάστασης εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης Ασωμάτων>>  

2. Έγκριση μελέτης, μη χρηματοδότηση από άλλο πρόγραμμα και δέσμευση 
κάλυψης από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού που ίσως απαιτηθεί, για την 
προμήθεια «ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ». 

3. ΄Εγκριση 1ου πρακτικού  της Επιτροπής Διενεργείας και αξιολόγησης 
προμηθεύων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: 
«προμήθεια καυσίμων του Δήμου Ιάσμου και των Νομικών του 
Προσώπων έτους 2020». 

4. ΄Εγκριση 2ου πρακτικού  της Επιτροπής Διενεργείας και αξιολόγησης 
προμηθεύων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: 
«προμήθεια καυσίμων του Δήμου Ιάσμου και των Νομικών του 
Προσώπων έτους 2020». 

5. ΄Εγκριση των όρων διακήρυξης και ορισμού  επιτροπής διαγωνισμού    για το 
έργο <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΙΑΣΜΟΥ>>                

6. Παράταση ή μη χρόνου ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» 

7. Παράταση ή μη χρόνου ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» 

8. Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους 2020, για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού Δήμου Ιάσμου . 

9. Ορισμός - τροποποίηση - κατάργηση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και 
εισφορών . 

10. ΄Εγκριση  πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων 
11. Αποδοχή η μη γνωμοδότησης περί άσκησης η μη ένδικων μέσων  (΄Εφεσης) 

κατά της  ανωτέρω απόφασης.  
12. Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αντιδραστηρίων που 

απαιτούνται για την εξέταση του νέου κορωνοϊού SARS COV-2 για το Γενικό 
Νοσοκομείο Κομοτηνής» 

13.   Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, και υποβολή 
προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο 

 
   Δεδομένου ότι δήλωσαν τη συμμετοχή τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
δια περιφοράς Συνεδρίαση, μέχρι της 12:00 ώρας της  26γς Οκτωβρίου 2020  επτά   (7) 
μέλη από τα  επτά (7) μέλη, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία. 
                                                                                                                                                                                                                                               
ΠΑΡΟΝΤΑ    ΜΕΛΗ 
 

1.  Μουμίν  Οντέρ, Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής  
2.  Αλή Οζάν, Αντ/δρος Οικ. Επιτροπής. 
3. Γιαλούτς Οκτάϊ, μέλος Οικ. Επιτροπής. 
4. Μπάτζιου Λεμονιά μέλος Οικ. Επιτροπής 
5. Χουσεϊν Σαλήμ  μέλος Οικ. Επιτροπής 
6. Αμούτζας Κυριάκος μέλος Οικ. Επιτροπής 
7. Ιμάμ Τζανέρ  μέλος Οικ. Επιτροπής 
 

ΑΠΟΝΤΑ       ΜΕΛΗ.:    Κανείς .   
 
Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Ελένη Καλογιαντσίδου υπάλληλος του Δήμου για τήρηση 
πρακτικών,  καθώς επίσης και για την αποστολή εισηγήσεων ηλεκτρονικά και τη λήψη 
των ηλεκτρονικών ψήφων και την διαλογή αυτών.   
 
  Σημειώνεται ότι τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι επείγοντα και η μη λήψη 
αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργία του Δήμου.  
 
  Σύμφωνα με το έγγραφο 18318-13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του 
Υπουργείου Εσωτερικών,  η  δια  περιφοράς  έγκριση  λήψης  αποφάσεων  για  τα 
θέματα ημερήσιας διάταξης μπορεί να γίνει μέσω email με το οποίο θα εγκρίνονται οι 
ανωτέρω αποφάσεις. Για το λόγο αυτό τα μέλη κλήθηκαν να στείλουν υποχρεωτικά 
email στα (kalogian@iasmos.gr  ή dimosiasmou@gmail.com) )μέχρι την 
προαναφερόμενη  ημερομηνία  με  το  οποίο  θα  δήλωσαν την  έγκριση  ή  μη  των 
αποφάσεων για το θέμα ημερήσιας διάταξης.,3- 
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Θέμα 5ο <<  ΄Εγκριση των όρων διακήρυξης και ορισμού  επιτροπής διαγωνισμού    
για το έργο <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΙΑΣΜΟΥ>>                
 
Για το ανωτέρω θέμα στάλθηκε στα μέλη εισήγηση «με  email» στις 22-10-2020 όπου 
τέθηκαν  υπόψη των μελών  τα εξής:  
 
Σας στέλνουμε συνημμένα τα τεύχη δημοπράτησης και το σχέδιο διακήρυξης 
δημοπρασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ>> ( ΚΑΕ 
2017ΣΕ05500010 της ΣΑΕ 055) προϋπολογισμού 80.645,16€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Η 
με αρ. 17/2020 μελέτη του έργου έχει εγκριθεί με την υπ’ αρίθμ. 61/2020  απόφαση 
του Δ.Σ. Ιάσμου. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών i που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 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 τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου 
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 Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας <<ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ>> του ΜΕΕΠ. 
Επίσης παρακαλούμε για τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 221 του Ν4412/2016. 
 Σύμφωνα με το από 20-3-2019 αποτέλεσμα της κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , προτείνουμε τα 
εξής τρία (3) τακτικά μέλη για την επιτροπή διαγωνισμού: 

1) Μαρία Χαμητίδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ 
(Κ.Υ)/ ΠΕΡ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗΣ , ως πρόεδρος 

2) Χρήστο Μπαλγκουρανίδη ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών στον ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ , ως 
μέλος 

3) Νικόλαο Κουλτούκη ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ, ως μέλος 
Αναπληρωτές των ανωτέρω προτείνουμε τους: 

1) Τερέζα Αποστολίδου ΠΕ Πολιτικών  Μηχανικών Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ (Κ.Υ)/ 
ΠΕΡ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗΣ  

2) Ιουλία Στελλάτου -Χατζοπούλου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Δήμο Κομοτηνής 
3) Ευγενία  Λαμπέτσου ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 
 

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 Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου του θέματος 
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Β) Για τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος. 
 
  Με βάση τα παραπάνω η  οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την 
εισήγηση  του   υπαλλήλου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τεχνικών 
Υπηρεσιών κ. Γεραγά Δημητρίου,  τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 παρ. κ 1 , όπως έχει τροποποιηθεί, ( με τους Ν.4555/2018 και άρθρο 3 
Ν.4623/2019 ) και ισχύει σήμερα ,  και έπειτα από  ηλεκτρονική ψηφοφορία  που 
διεξήχθη   . 

   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΕΙ    ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΜΕ ΘΕΤΙΚΕΣ ΨΗΦΟΥΣ 06  ΕΝΑΝΤΙ 01 ΠΟΥ  ΔΗΛΩΣΕ ΠΑΡΩΝ ) 

Α. Την έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας  για το έργο <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ      
      ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ>>       
Β.  Σύμφωνα με το από 20-3-2019 αποτέλεσμα της κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , ορίζουμε   
       τα εξής τρία (3) τακτικά μέλη για την επιτροπή διαγωνισμού: 

1. Μαρία Χαμητίδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. 
ΕΡΓΩΝ (Κ.Υ)/ ΠΕΡ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗΣ , ως πρόεδρος 

2. Χρήστο Μπαλγκουρανίδη ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών στον ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ , ως 
μέλος 

3. Νικόλαο Κουλτούκη ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ, ως μέλος 
Αναπληρωτές των ανωτέρω  ορίζουμε τους: 

1. Τερέζα Αποστολίδου ΠΕ Πολιτικών  Μηχανικών Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ (Κ.Υ)/ 
ΠΕΡ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗΣ  

2. Ιουλία Στελλάτου -Χατζοπούλου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Δήμο Κομοτηνής 
3. Ευγενία  Λαμπέτσου ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 
 

Τα ως άνω αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά την σειρά που 
διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή 
κωλύονται. 

  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αμούτζας Κυριάκος δήλωσε τα εξής : << Ο 
κος δήμαρχος εξακολουθώντας πεισματικά να συγκαλεί δια περιφοράς οικονομική 
επιτροπή ενώ κάλλιστα μπορεί να το κάνει και με άλλους νόμιμους τρόπους 
αναγκάζει την αξιωματική αντιπολίτευση να ψηφίσει κ πάλι παρών σε όλα τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης και λυπάται πάρα πολύ γι' αυτό >> ..  
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   146/ 2020.      
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ.              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
  ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ               ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
 

Για την ακρίβεια του αποσπάσματος 
 

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής 
 

 
ΜΟΥΜΙΝ    ΟΝΤΕΡ 

 
 

ΑΔΑ: 6ΔΞ6ΩΡΧ-1ΝΧ



 

 

 

Δ   Η  Μ  Ο  Σ      Ι  Α  Σ  Μ  Ο  Υ 

 

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η Σ 

 

Σήμερα στις  30  Οκτωβρίου του έτους 2020 η Ελένη Καλογιαντσίδου  , 
υπάλληλος του Δήμου Ιάσμου, τοιχοκόλλησα στον  καθορισμένο χώρο ανακοινώσεων 
του Δημοτικού Καταστήματος τον από 30-10-2020 πίνακα  του Προέδρου της 
Οικονομικής  Επιτροπής, στον οποίο φαίνονται τα θέματα που συζητήθηκαν  και οι 
αποφάσεις που πάρθηκαν  κατά την συνεδρίαση στις 26 Οκτωβρίου    
2020. 
 

 

                 Το παρόν αποδεικτικό συντάχθηκε και υπογράφεται. 

 

Η ενεργήσασα  την τοιχοκόλληση. 
 
 

ΚΑΛΟΓΙΑΝΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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