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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 226. 1ο Έκτακτο 
Κήρυξη άγονου του συνοπτικού δια-
γωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον  συμφέρουσα από οικονομι-
κή άποψη προσφορά, μόνο βάσει τι-
μής  για την «Προμήθεια και εγκατά-
σταση ενός υπογείου συστήματος α-
ποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμι-
σμένης συμπίεσης για το Δήμο Δρά-
μας»  

Ομόφωνα 

2 227. 2ο Έκτακτο 
Κατακύρωση  πρακτικού Νο 2 του συ-
νοπτικού διαγωνισμού της εργασίας : 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ» 

Ομόφωνα 
 

3 228. 3οΈκτακτο         
Έγκριση πρακτικών συνοπτικού δια-
γωνισμού της εργασίας : « ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ 
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΙΚΡΙΩΜΑ, 2 ΠΡΟ-
ΒΟΛΕΙΣ,ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ»                                     

Ομόφωνα.  

4 229. 4οΈκτακτο  
«Έγκριση όρων εκμίσθωσης των αγρο- 
τεμαχίων με αριθμό 508 & 56 (πρώην 
220) σχολικού κλήρου Νέας Σεβάστει- 
ας.»  

   Ομόφωνα. 

5 230. 5οΈκτακτο 
«Εκδίκαση προδικαστικής προσφυ-
γήςκατά της απόφασης 202/17-09-2017  
Ο.Ε. ,που αναφέρεται στον  διεθνή  α-
νοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  για 
την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & 
Ελαιολιπαντικών» έτους 2018.» 

Κατά Πλειοψηφία 
    Μειοψηφούντος του μέλους της επι-

τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, είπε ότι δεν 
μπορεί να αποφασίσει λόγω του έκτακτου του 
θέματος για αυτό ψηφίζει Λευκό. 

     Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε 
ότι δεν μπορεί να αποφασίσει λόγω του έκτα-
κτου του θέματος για αυτό ψηφίζει Λευκό.  

6 231. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισμού    για την ανάθεση της 
εργασίας «Eκχιονισμός - αποπαγο-
ποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη 
χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2017 - 
Απρίλιος 2018» 

   Ομόφωνα  

7 232. 
Κατακύρωση  πρακτικού Νο 2  του  
διαγωνισμού του έργου:« ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 

Ομόφωνα.  
Με την παρατήρηση του τακτικού μέλους της 
επιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε 
ότι θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι προδιαγρα-
φές της μελέτης που αφορούν το έργο.  

8 233. Κατακύρωση  πρακτικού Νο 2  του  
διαγωνισμού του έργου:« ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΔΚ ΔΡΑΜΑΣ» 

Ομόφωνα.  

9 234. Κατακύρωση  πρακτικού Νο 2  του  δι-
αγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑ-
ΤΟΙΚΙΩΝ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ (ΑΓ. ΣΑΒΒΑ)»  

Ομόφωνα.  

10 235. «Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασί-
ας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων με αριθ-
μό 226 & 841 σχολικού κλήρου ΚΑΛΟΥ 
ΑΓΡΟΥ.  

Ομόφωνα.  



11 236. Έγκριση όρων εκμίσθωσης του  του 
κυλικείου του νέου Δημαρ-χείου Δρά-
μας 

Ομόφωνα. 

12 237. 
«Εκ νέου έγκριση όρων εκμίσθωσης αγ- 
ροτεμαχίων με αριθμό 91, 536, 628 σχο- 
λικού κλήρου 7ου Δημοτικού Σχολείου 
στο Προάστειο Δράμας» 
 

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, πρότεινε να μην 
εξαιρεθεί  το υπ΄ αριθμ. 1103 αγροτεμάχιο  από 
την διαδικασία της δημοπράτησης και να δη-
μοπρατηθούν όλα συνολικά.  

13 238. «Άσκηση  από το Δήμο Δράμας προ-

σφυγής κατά της υπ΄αριθ. 8/34/21-8-
2017 απόφασης της Ειδικής Επιτρο-
πής του άρθρου 152  του Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ, Α΄, 298/05-09-2011) της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- 
Θράκης, ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Καβάλας.»  

Ομόφωνα. 

14 239. Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης 

Υποχρέωσης Δαπάνης 
Ομόφωνα. 

15 240. 

7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2017. 

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, δεν συμφωνεί με 
την «Χρηματοδότηση ετήσιου προγράμματος 
δράσης νέας ενιαίας κοινωφελούς επιχείρησης 
"Δ.Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α."» , με το ποσό των 
40.000,00€, σε υφιστάμενο   Κ.Α. 00.6738.01. 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι,  δεν έχει ψηφίσει 
τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 
2017, οπότε δεν ψηφίζει και οποιαδήποτε α-
ναμόρφωση αυτού, προσθέτοντας πως ενώ 
στην τότε συζήτησή του,  άλλα αναφέρθηκαν 
από την δημοτική αρχή για την "Δ.Ε.Κ.Π.Ο.-
Τ.Α." , τώρα προτείνεται συμπληρωματική 
χρηματοδότηση  της Επιχείρησης.  

16 241. Ψήφιση πιστώσεων Ομόφωνα. 
 

       Δράμα 02-10-2017 
         Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος        


