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Αριθμός απόφασης:  714/2014 ΘΕΜΑ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 7-11-2014, ημέρα  Παρασκευή και 
ώρα 11.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, μετά από την 58447/04-
11-2014 γραπτή πρόσκλησή του Προέδρου της, Χριστόδουλου Μαμσάκου, Δημάρχου Δράμας, 
που δόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, με αποδεικτικό 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 
9 μέλη: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 

2. Μουρβετίδης Μιχαήλ  

3. Ηλιάδης Νικόλαος 

4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 

5. Σολάκης Άγγελος 

6. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 

7. Χαραλαμπίδης Ανδρέας  

8. Ηλιόπουλος Στέργιος 

9. Ζαχαριάδης Παύλος    

 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ: (ουδείς)  
 
Το τακτικό μέλος κ. Καραμπατζάκης Δημήτριος  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. Χρυσοχοΐδης  Ελευθέριος 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 Κωνσταντινίδη Λαζάρου, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, γραμμα-
τέως  της Οικονομικής Επιτροπής, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για συ-
ζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

  

Κήρυξη του ανοικτού δημόσιου δι-

αγωνισμού της εργασίας «Εκχιονι-

σμός – αποπαγοποίηση περιοχής 

Δήμου Δράμας για τη χειμερινή 

περίοδο Νοέμβριος 2014 – Απρίλι-

ος 2015» ως άγονου και επανάλη-

ψή του με του ίδιους όρους 
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγοντας  το 1o θέμα  της  ημερήσιας  διάτα-
ξης παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 57395/29-10-2014 έγγραφο Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δ. Δράμας, σχετικά με την Κήρυξη του ανοικτού δημόσιου 
διαγωνισμού της εργασίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για την 
χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2014 – Απρίλιος 2015» ως άγονου και επανάληψή του με τους ίδι-
ους όρους, και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

  Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως 
παρακάτω: 

 
«Σας   διαβιβάζουμε συνημμένα το με αριθμ. πρωτ. 57280/29-10-2014 πρακτικό του ανοικτού δημόσιου 

διαγωνισμού  της εργασίας «Eκχιονισμός - αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίο-

δο Νοέμβριος 2014 - Απρίλιος 2015», στον οποίο δεν κατατέθηκε καμιά προσφορά και  παρακαλούμε για 

την κήρυξή του ως άγονου και την επανάληψη εκ νέου του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους της αρχικής 

διακήρυξης.»  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
             
 Στη Δράμα σήμερα  29 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη, οι παρακάτω υπογράφοντες: 

1. Λαζαρίδης Λάζαρος, τακτικό μέλος της επιτροπής διαγωνισμού 

2. Σαμαρά Ιορδάνα, τακτικό μέλος της επιτροπής διαγωνισμού 

3.Αρβανιτίδης Ευστράτιος, τακτικό μέλος, της επιτροπής διαγωνισμού 

δημοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού της εργασίας «Eκχιονισμός - αποπαγο-

ποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2014 - Απρίλιος 2015», σύμφωνα με 

την με αριθμ. 17/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνεδριάσαμε για τη διεξαγωγή του διαγωνι-

σμού.  

 Μέχρι την 10:00π.μ., καθορισμένη ώρα  λήξης υποβολής των προσφορών δεν προσήλθε κανένας ενδιαφε-

ρόμενος για να καταθέσει προσφορά,  παρότι  κατά τη χρονική διάρκεια από την ημερομηνία δημοσίευσης 

του διαγωνισμού και μέχρι δύο ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, προσήλθαν και παρέλαβαν 

κατόπιν πρωτοκολλημένης αίτησης, τεύχη δημοπράτησης δύο ενδιαφερόμενοι.  

 

Μετά τα παραπάνω εισηγούμεθα ομόφωνα  

1. Να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός της 29-10-2014 για την εργασία «Eκχιονισμός - αποπαγοποίηση 

περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2014 - Απρίλιος 2015» διότι δεν κατατέ-

θηκε καμιά προσφορά  

2. Να επαναληφθεί εκ νέου ο διαγωνισμός με τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης   (όπως αυτοί 

εγκρίθηκαν με την αριθμ. 678/2014 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)  

 
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας 

υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10 και την εισήγηση της υπηρεσίας 
 

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

 

 Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμός της 29-10-2014 για την εργασία «Eκχιονισμός - α-
ποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2014 - Απρίλιος 
2015» διότι δεν κατατέθηκε καμιά προσφορά  

 Την επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης, 
όπως αυτοί εγκρίθηκαν με την αριθμ. 678/2014 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής 
 

 
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον κύριο Πρόεδρο. 
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