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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 112. 1ο Έκτακτο 
Έγκριση όρων δημοπράτησης ψή-
φιση πίστωσης και συγκρότηση επι-
τροπής διαγωνισμού του έργου «Α-
ΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ»  

Ομόφωνα 

2 113. 2ο Έκτακτο 
« Έγκριση όρων εκμίσθωσης αγροτε-
μαχίου με αριθμό 245 σχολικού κλήρου 
αγροκτήματος Ταξιαρχών»  

Ομόφωνα 

3 114. 3ο Έκτακτο 
Έγκριση όρων δημοπράτησης του διεθ- 
θνούς ανοικτού ηλεκτρoνικού  διαγωνισ- 
σμού με σφραγισμένες προσφορές για  
την « Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελα- 
ιολιπαντικών» ( πετρελαίου  θέρμανσης, 
πετρελαίου  κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, 
ελαιολιπαντικών) του Δήμου Δράμας,, των 
νομικών του προσώπων και επιχειρήσε- 
ων, για το 2018. 

Ομόφωνα. 

Την παρατήρηση του μέλους της επιτρο-
πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, ότι το ψηφίζει με 
επιφύλαξη διότι ο όγκος είναι πολύ μεγάλος 
και λόγω του έκτακτου του θέματος που ήρθε 
δεν μπορεί να έχει έγκυρη γνώμη. 
        Την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη, ότι συμφωνεί 
ως προς το 1% εάν αυτό αποτελεί κίνητρο 
ώστε να πάρουν μέρος και κάποιοι Δραμινές 
επιχειρήσεις στο διαγωνισμό.  

4 115. 4ο Έκτακτο 
 Έγκριση πρακτικού συνοπτικού δια γω-
νισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ  ΚΑΛ-
ΛΙΦΥΤΟΥ»  

Ομόφωνα 

5 116. 5ο Έκτακτο 
Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφιση 
πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου «ΟΔΟ-
ΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ»  

Ομόφωνα 

  

6 117. 6ο Έκτακτο 
Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφιση 
πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου «ΟΔΟ-
ΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ». 

Ομόφωνα 

  

7 118. 

7ο Έκτακτο 
Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφιση 
πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου «ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ (ΑΓ. ΣΑΒ-
ΒΑ)».  
 

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 

κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, είπε ότι διαφωνεί διότι η 
περιγραφή του έργου είναι διαφορετική από τον 
τίτλο του έργου.. 

           Την παρατήρηση του μέλους της ε-
πιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη, είπε ότι ψηφί-
ζει επειδή πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα 
έστω και με την λανθασμένη εισήγηση της υπη-
ρεσίας.  

8 119. 8ο Έκτακτο 
Κατακύρωση  πρακτικού του συνο-

πτικού διαγωνισμού του έργου 
:«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ» 

Ομόφωνα 

            

09 120. 9ο Έκτακτο 
Εκδίκαση  ένστασης  κατά της αριθμ. 
97/31-05-2017 απόφασης της Οικο-
νομικής Επιτροπής  του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια υλι-
κών φωτισμού » 

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-

πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, είπε ότι δεν μπορεί 
να αποφασίσει λόγω του έκτακτου του θέματος 
διότι δεν πρόλαβε να το διαβάσει, δηλαδή τι 
διαφορά προκύπτει από το πρίν στο μετά. 
   Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε ότι 
έχουμε ζήτημα αξιολογείς την δεύτερη φάση και 
τώρα πρέπει η ένσταση να γίνει δεκτή.  

10 121. Αποδοχή χρηματοδότησης - 4η Ανα-
μόρφωση προϋπολογισμού οικονο-

Ομόφωνα 

 



μικού έτους 2017. 

11 122. Ψήφιση πιστώσεων  
 

Κατά Πλειοψηφία 
  Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Στεφανίδη Ιωάννη, είπε ότι διαφωνεί με την 
χορήγηση των χρηματικών επιδομάτων στους 
επικουρικούς ιατρούς.  

12 123. Έγκριση πρακτικού νο 2 διεξαγωγής 
συνοπτικού διαγωνισμού για «Εργα-
σία κατεδάφισης   επικινδύνων  και ρυ-
μοτομουμένων κτισμάτων» και κατα-
κύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού 
στον Αυξέντιο Σερταρίδη».  

Ομόφωνα 

 

13 124.  Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 1 της επι-
τροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης 
των προσφορών του διαγωνισμού α-
νάθεσης της εργασίας  «Εργασίες πρό-
ληψης και αντιπυρικής προστασίας 
στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας, 
του Δήμου Δράμας». 

Ομόφωνα 

 

14 125. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 1 της επι-
τροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης 
των προσφορών του διαγωνισμού ανά-
θεσης της εργασίας  «Εργασίες πρόλη-
ψης και αντιπυρικής προστασίας της 
ΔΕ Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας» 

Ομόφωνα 

 

15 126. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγω-
νισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΚΟΥ- 
ΔΟΥΝΙΩΝ» 

Ομόφωνα 

 

16 127.  Συγκρότηση  επιτροπής  διεξαγωγής 
και αξιολόγησης προσφορών για δια-
γωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων γενι-
κών υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήμα-
τος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
για το έτος 2017 

Ομόφωνα 

 

 

       Δράμα 15-06-2017 
         Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος        
  
 


