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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 
ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   22ης /12-09-2016  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Δ. ΔΡΑΜΑΣ 
 

Αριθμός Απόφασης: 

 
 

196/2016 
 
  

ΘΕΜΑ: 
: 

 

Έγκριση  όρων  δημοπράτη-
σης ηλεκτρονικού δημόσιου 
διαγωνισμού με ανοικτή δια-
δικασία και με κριτήριο κατα-
κύρωσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άπο-
ψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής, για την ανάθεση εργα-
σιών καθαριότητας δημοτι-
κών κτιρίων για το χρονικό 
διάστημα από 1/1/2017 έως 
31/12/2017>> 
 

        Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 12η  Σεπτεμβρίου  2016, ημέρα   
Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, 
υπό  την Προεδρία του προεδρεύοντα κ. Σολάκη Αγγέλου, ως πρώτου πλειοψηφούντα  εν 
απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, μετά από την 35096/05-01-2016  γραπτή 
πρόσκληση του προέδρου της, κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας, 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 5 μέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Ηλιάδης Νικόλαος 
2. Σολάκης Αγγελος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
5. Χαραλαμπίδης Ανδρέας 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

1.        Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2.        Καραμπατζάκης Δημήτριος 
3.        Ζαχαριάδη Παύλο 
4.        Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 

          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. 
 

          Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  Δήμου  Δράμας, 
γραμματέως  της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Δράμας, 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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         Ο κ. προεδρεύων εισάγοντας το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παρουσιάζει στα 
μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 34812/06-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας του  Δήμου Δράμας του  Δήμου 
Δράμας, σχετικά με την «Έγκριση όρων  δημοπράτησης ηλεκτρονικού δημόσιου 
διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση 
εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 
31/12/2017.»  

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

  
«Σχετ: α) Η με αριθμό 467/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας 

και η ορθή επανάληψη αυτής. 
Σας στέλνουμε σχέδιο των όρων δημοπράτησης ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με 
ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών 
κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017» και σας παρακαλούμε για 
τη λήψη της σχετικής απόφασης. » 
 

          Στη συνέχεια ο κ. Σολάκης Άγγελος εισηγητής του θέματος πρότεινε όπως 
αποσυρθεί το εν λόγω θέμα διότι προέκυψαν νέα στοιχεία τα οποία πρέπει να 
μελετηθούν. 
 

        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
Είδε τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4412/16, το έγγραφο της υπηρεσίας καθώς και 
το σχέδιο όρων  
   

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

        ΕΓΚΡΙΝΕΙ  την απόσυρση του εν λόγω θέματος μετά από πρόταση του εισηγητή κ. 
Σολάκη Άγγελου μέλους της επιτροπής. 
 

         Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας 
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