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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 242. 1ο Έκτακτο 
Έγκριση  όρων  δημοπράτησης ηλεκτ-
ρονικού δημόσιου διαγωνισμού με α-
νοικτή διαδικασία και με κριτήριο κατα-
κύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής, για την ανάθεση εργα-
σιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων 
για το χρονικό διάστημα από 
26/02/2018 έως 25/02/2019>> 

   Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-

πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ είπε ότι εγώ δεν το 
ψηφίζω,  θα ήθελα να είναι πιο σαφές. 

 

2 243. 2ο Έκτακτο  
Κατάπτωση  εγγυητικής  επιστολής 
του πρώην μισθωτή του αναψυκτηρίου 
στην τοπική κοινότητα Καλού Αγρού, 
κ. Νικολαΐδη Παύλου του Παναγιώτη, 
λόγω ανεξόφλητων οφειλών. 

   Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-

πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ είπε ότι δεν μπορεί 
να αποφασίσει λόγω του έκτακτου του θέματος 
για αυτό δεν το ψηφίζει γιατί δεν πρόλαβε να το 
μελετήσει.  

3 244. 3οΈκτακτο         
Έγκριση απευθείας ανάθεσης μικρού 
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ» και από-
φαση ανάληψης υποχρέωσης του Κ.Α. 
30.7331.19.  

Ομόφωνα.  

4 245. 4οΈκτακτο  
 Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο1 που 
αναφέρεται στον έλεγχο δικαιολογητι-
κών  συμμετοχής/τεχνικής προσφο-
ράς του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ει-
δών Παντοπωλείου» για το έτος 2018»  

   Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ είπε ότι δεν μπορεί να 
αποφασίσει λόγω του έκτακτου του θέματος 
για αυτό ψηφίζει Λευκό. 

 

5 246. Έγκριση όρων εκμίσθωσης δεκαέξι 
(16) καταστημάτων με αριθμό Νο 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 23 
& 24 στην δημοτική λαχαναγορά Αρ-
καδικού.  

                    Ομόφωνα 

6 247. Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτι-
κού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, 
ονοματοθεσίας - αριθμοδότησης - και 
λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανά-
γκες του Δήμου Δράμας» με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μό-
νο βάσει τιμής ανά τμήμα. 

   Ομόφωνα  

7 248. Κατακύρωση πρακτικών του διεθνή α-
νοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμού με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά μόνο βάσει τιμής για την «Προ-
μήθεια Γευμάτων για τη Σίτιση των Μα-
θητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκεί-
ου Δράμας» για το σχολικό έτος 2017 - 
2018. 

Ομόφωνα.  
 

8 249. Κατακύρωση  πρακτικού του συνοπτι-
κού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟ-
ΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ » 

Ομόφωνα.  

9 250. Κατακύρωση  πρακτικού του διαγωνι-
σμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 
ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ» 

Ομόφωνα.  



10 251. Έγκριση πρακτικού Νο 1 και ανακήρυ-
ξη προσωρινού αναδόχου του συνο-
πτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατα-
κύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής  για την ανάθεση της υπη-
ρεσίας «Μεταφορά των Αστικών Στε-
ρεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου 
Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτω-
σης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου 
Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Τα-
φής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Πε-
ριφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών 
που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νε-
ράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου 
της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηρά-
κλειας » προϋπολογισμού :74.275,82 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)  
ή 59.899,86 € (χωρίς ΦΠΑ) . 

Ομόφωνα.  
Με την παρατήρηση του τακτικού μέλους 
της επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ ο οποίος 
είπε ότι συμφωνεί με την έγκριση του πρακτι-
κού δεν συμφωνήσαμε στο συμβούλιο με την 
αναγκαιότητα να υπάρξει ιδιώτης. 

 

11 252. Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 και 
ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνι-
σμού με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
για την ανάθεση της υπηρεσίας "Λει-
τουργία δημοτικού κυνοκομείου και 
διαχείριση αδέσποτων ζώων συντρο-
φιάς για το έτος 2018". 

Ομόφωνα. 

12 253. Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης 

Υποχρέωσης Δαπάνης 
                       Ομόφωνα. 

13 254. 

Συμπληρωματική πρόταση για την 7η 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικο-

νομικού έτους 2017. 

   Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-

πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι όπως ανέφερε 
υπάρχουν δαπάνες που διαφοροποιούνται σε 
αναντιστοιχία με την φιλοσοφία του προϋπο-
λογισμού.  

14 255.  Υποβολή απολογιστικών οικονομικών 
 στοιχείων Γ΄ τριμήνου 2017 

Ομόφωνα. 

15 256. 

Καθορισμός τέλους ξύλινων κατα-

σκευών – οικίσκων, και θέσεων ανά 

κατηγορία στους χώρους που έχει 

οριοθετηθεί η πραγματοποίηση της 

Ονειρούπολης 2017-2018. 

   Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποίος ανέφερε πως, 
κατ΄ αρχήν, το θέμα δεν εισάγεται από το αρ-
μόδιο τμήμα και αυτό γιατί δεν θα εισηγούνταν 
τη διαφοροποίηση των τιμών ανά περίπτωση. 
Επιπλέον ο αναρμόδιος εισηγητής, εισηγείται 
χωρίς να στοιχειοθετεί με συγκεκριμένες διατά-
ξεις την εισήγησή του, παρά μόνο επικαλείται 
γενικώς τον ν. 3852/2010. 
 Το θέμα εισάγεται λανθασμένα γιατί, η δια-
δικασία της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς, προ-
βλέπεται βήμα προς βήμα από τη σχετική νο-
μοθεσία. Υπάρχει ακόμα χρόνος για να συνε-
δριάσει η ΕΠΖ και να διαμορφώσει τον Κανο-
νισμό Λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης Α-
γοράς γιατί, αυτή είναι η σωστή διαδικασία, και 
από κει και πέρα όλα θα δρομολογηθούν νόμι-
μα και χωρίς κανένα εμπόδιο. 
 Στη συνέχεια κατέθεσε δύο κείμενα από τη  
dimosnet , τα οποία ζήτησε να αποτυπώνονται 
στην παρούσα απόφαση και αφορούν το θέμα 
της Χριστουγεννιάτικης αγοράς . 
 Από τα κείμενα που κατέθεσε, όπως ανέ-
φερε, προκύπτουν επακριβώς από συγκεκρι-
μένες διατάξεις, τα σημεία με τα οποία είναι 



αντίθετος ο ψηφισθείς κανονισμός της Ονει-
ρούπολης από τη ΔΕΚΠΟΤΑ, επισημαίνοντας 
τη διαφορά μεταξύ του Κανονισμού της Ονει-
ρούπολης και του Κανονισμού της Χριστου-
γεννιάτικης αγοράς.  

16 257. Ψήφιση πιστώσεων Ομόφωνα. 
 

       Δράμα 17-10-2017 
         Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος        


