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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 157. 1ο Έκτακτο 
Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του 
έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ Υ-
ΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ»  

Ομόφωνα 

2 158. 2ο Έκτακτο 
Έγκριση  όρων διεξαγωγής συνοπτι-
κού  διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας «Εργασίες διαγράμμισης 
οδών» και απόφαση ανάληψης υπο-
χρέωσης των ΚΑ 10.6262.10»  

Ομόφωνα 

3 159. 3ο Έκτακτο 
Έγκριση όρων δημοπράτησης διθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
με σφραγισμένες προσφορές για την 
«Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Ανα-
λώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» για το 
οικονομικό έτος 2018. 

Ομόφωνα. 

 

4 160. 4ο Έκτακτο 
Κατακύρωση  πρακτικού Νο 2 του συ-
νοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Ο-
ΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» 

Ομόφωνα 

5 161. 5ο Έκτακτο 
Κατακύρωση  πρακτικού Νο 2 του συ-
νοπτικού διαγωνισμού του έργου: 
«ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗ-
Σ» 

   Ομόφωνα 

6 162. Υποβολή απολογιστικών οικονομικών 
στοιχείων Β΄ τριμήνου 2017. 

   Ομόφωνα 
       

7 163. Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτι-
κού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την πλέον συμφέρουσα  από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει  τιμής  για την   «Προμήθεια  Υλι-
κών Φωτισμού »  

Ομόφωνα 

8 164. Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ 
ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ»  

   Ομόφωνα 

 

09 165. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού δια-
γωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»  

                     Ομόφωνα 
 

10 166. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού δι-
αγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙ-
ΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»  

   Ομόφωνα 

 

11 167. Κατακύρωση  πρακτικού του συνοπτι-
κού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟ-
ΠΟΪΑ Τ.Κ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ» 

  Ομόφωνα 

12 168. Κατακύρωση  πρακτικού του συνοπτι-

κού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟ-

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ-

ΤΩΝ» 

   Ομόφωνα 

 

13 169. Έγκριση όρων δημοπράτησης της υ-
πηρεσίας << Λειτουργία Δημοτικού 
κυνοκομείου και διαχείριση αδέσπο-
των ζώων συντροφιάς για το έτος 2018 
>> 

   Ομόφωνα 

14 170. Έγκριση όρων δημοπράτησης ψή-
φιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου 

   Ομόφωνα 



«ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑ-
ΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑ-
ΣΤΕΙΑΣ».  

15 171. Έγκριση απευθείας ανάθεσης μικρού 
έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΜΙ-
ΚΡΟΧΩΡΙΟΥ» και απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης του Κ.Α. 30.7326.09 

Κατά Πλειοψηφία 
   Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Ηλιόπουλος Στέργιος διότι,  θεωρεί 
ότι η όλη διαδικασία της απ’ ευθείας ανά-
θεσης δεν τον βρίσκει σύμφωνο.  

16 172.  Έγκριση απευθείας ανάθεσης μικρού 
έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩ-
ΡΙΟΥ» και απόφαση ανάληψης υπο-
χρέωσης του Κ.Α. 30.7331.03.  

Κατά Πλειοψηφία 
   Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Ηλιόπουλος Στέργιος διότι,  θεωρεί 
ότι η όλη διαδικασία της απ’ ευθείας ανά-
θεσης δεν τον βρίσκει σύμφωνο.  

17 173 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οι-
κονομικού έτους 2017. 

Ομόφωνα  

18 174 Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και 
έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού με  σφραγισμένες προ-
σφορές για την «Προμήθεια και τοπο-
θέτηση πινακίδων σήμανσης, ονομα-
τοθεσίας – αριθμοδότησης και λοιπού 
υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του 
Δήμου Δράμας»  και ψήφιση πίστω-
σης   

Ομόφωνα 

19 175 Ψήφιση πιστώσεων Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-

πής κ. Ζαχαριάδη Παύλου διότι, είπε ότι ψη-
φίζει όλους τους κωδικούς πλην των κωδικών 
(10.6253-20.6253-30.6253-45.6253-50.6253) 
που αναφέρονται στα Ασφάλιστρα μεταφορι-
κών μέσων, γιατί θεωρεί ότι η διαδικασία της 
απ’ ευθείας ανάθεσης δεν τον βρίσκει σύμφω-
νο και ότι θα έπρεπε να ενημερωθούν με ένα 
τρόπο όλοι οι ενδιαφερόμενοι ώστε να προκύ-
ψει καλλίτερη τιμή. 
       Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Ηλιόπουλος Στέργιος διότι,  συμ-
φωνεί με αυτά που είπε προηγουμένως ο κ. 
Ζαχαριάδης Παύλος.  

 

       Δράμα 25-07-2017 
         Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος        


