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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 215. 1ο Έκτακτο 
Έγκριση όρων δημοπράτησης ψή-
φιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου 
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΚΑΛΩΤΗΣ»  

Ομόφωνα 

2 216. 2ο Έκτακτο 
Έγκρισης όρων διακήρυξης του συνο-
πτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνι-
σμού και της 4/2017 μελέτης που απο-
τελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, για 
την εργασία «Μεταφορά των Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δή-
μου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρ-
τωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δή-
μου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής 
Ταφής Απορριμμάτων   (Χ.Υ.Τ.Α.) της 
Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών 
που βρίσκεται στην θέση «Ερείπια Νε-
ράιδας» αγροκτήματος Παλαιοκάστρου 
της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηρά-
κλειας» 

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής κ. 
Στεφανίδη Ιωάννη διότι, είπε ότι λόγω του 
έκτακτου του θέματος δεν είναι ενήμερος και 
δεν μπορεί να έχει άποψη επί του θέματος. 

 

3 217. 3οΈκτακτο                                            
Έγκριση όρων δημοπράτησης του α-  
νοικτού πρόχειρου δημόσιου μειοδοτι-
κού διαγωνισμού  (συνοπτικού διαγω-
νισμού) για την εργασία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕ-
ΣΩΝ» του Δήμου Δράμας. Προϋπολο-
γισμού : 24.600,00 € με τον Φ,Π.Α. 
(24%). 

Ομόφωνα. 

 

4 218. Έγκριση όρων εκμίσθωσης του κυλικεί-
ου του Δημοτικού  Σταδίου του Δήμου 
Δράμας. 

   Κατά Πλειοψηφία 
   Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι δεν πρέπει 
να ενοικιαστεί χωρίς ο ενοικιαστής να επιβαρύ-
νεται με το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος 
(να τοποθετήσουμε χώρια μετρητή), διότι υ-
πήρχαν Δημοτικά ακίνητα που ενοικιάζονταν 
και το προσφερόμενο ενοίκιο ήταν κατά πολύ 
μικρότερο από το ηλεκτρικό ρεύμα λειτουργίας 
του ακινήτου και υπάρχει το ενδεχόμενο τα 
έξοδα του Δήμου να είναι περισσότερα από τα 
έσοδα. 

 Με την παρατήρηση του τακτικού μέλους 
της επιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος 
είπε ότι το ψηφίζει με την προϋπόθεση ο ενοι-
κιαστής θα έχει μειωμένες τιμές στα προϊόντα 
που καταναλώνει .  

5 219. Έγκριση όρων εκμίσθωσης του  του 
κυλικείου του Αθλητικού Πολιτιστικού 
Κέντρου Δ. Κραχτίδη . 

Ομόφωνα 
 

6 220. Έγκριση πρακτικού Νo 1 συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟ-
ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ»  

   Ομόφωνα  

7 221. Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 
του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων 
σήμανσης, ονοματοθεσίας - αριθμοδό-
τησης - και λοιπού υλικού σήμανσης 
για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας».  

Ομόφωνα. 

  

8 222.   Έγκριση όρων δημοπράτησης του Ομόφωνα. 



διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού  δια-
γωνισμού με σφραγισμένες προσφορές 
για την «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών 
Βασικής Υλικής Συνδρομής» για τις 
ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ 
Δράμας (με το Δήμο Δράμας ως Επικε-
φαλής Εταίρος/Δικαιούχος)   

 

9 223. Κατακύρωση  πρακτικού Νο 2 του δια-

γωνισμού του έργου:«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗ-

Μ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

Ομόφωνα. 

 

10 224. Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης 

Υποχρέωσης Δαπάνης 

Ομόφωνα. 

 
11 225.  Ψήφιση πιστώσεων  

 

Ομόφωνα. 

 
 

       Δράμα 15-09-2017 
         Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος        


