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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 268. 1ο Έκτακτο 
Κατακύρωση πρακτικών του διεθνή 
ανοικτού ηλεκτρονικού    διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 
& Ελαιολιπαντικών» για το έτος 2018. 

   Ομόφωνα  

2 269. 2ο Έκτακτο  
Κήρυξη άγονου του συνοπτικού δια-

γωνισμού για την «Προμήθεια και ε-

γκατάσταση ενός υπογείου συστήμα-

τος αποκομιδής και διαχωρισμού     

διαβαθμισμένης συμπίεσης για το Δή-

μο Δράμας» 

Ομόφωνα. 

Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποίος  
είπε ότι πρέπει να γίνει ο διαγωνισμός όσο το 
δυνατόν συντομότερα γιατί υπάρχει πρόβλημα 
με την χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμεί-
ο.  

3 270. Έγκριση των πρακτικών Νο 1, και 2 

της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολό-

γησης των προσφορών του διαγωνι-

σμού ανάθεσης της εργασίας  «Εκχιο-

νισμός – αποπαγοποίηση περιοχής 

Δήμου Δράμας για την χειμερινή περί-

οδο Νοέμβριος 2017 – Απρίλιος 2018» 

και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.  

Ομόφωνα. 

4 271. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασί- 

ας εκμίσθωσης του Κυλικείου του Νέου 

Δημαρχείου Δράμας» 

Ομόφωνα. 

5 272. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο1 που 
αναφέρεται στον έλεγχο δικαιολογητι-
κών συμμετοχής / τεχνικής προσφο-
ράς του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τρο-
φίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συν-
δρομής»  

                    Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του μέλους της 

επιτροπής κ. Ζαχαριάδη Παύλου , διότι ό-
πως ανέφερε  ότι την στιγμή που υπάρχει ο 
όρος μέσα στον διαγωνισμό δεν μπορούμε να 
κάνουμε κάτι. Έπρεπε να γίνει η αλλαγή του 
όρου προτού γίνει ο διαγωνισμός. 

Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποίος  
είπε ότι συμφωνεί με τον κύριο Ζαχαριάδη. 

Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποί-
ος  είπε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους 
όρους του διαγωνισμού για κάτι που έχουμε 
ψηφίσει. Οι ενδιαφερόμενοι γνώριζαν με 
ποιους όρους έπρεπε να πάρουν μέρος στον 
διαγωνισμό οπότε την επόμενη φορά να ξέ-
ρουμε να απαλείψουμε το συγκεκριμένο ση-
μείο στους όρους.  

6 273. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επι-
τροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης 
των προσφορών του διαγωνισμού α-
νάθεσης της υπηρεσίας  «Λειτουργία 
δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το 
έτος 2018»  και κατακύρωση του δια-
γωνισμού" 

   Ομόφωνα  



7 274. 

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου . 

   Κατά Πλειοψηφία 
    Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Ζαχαριάδης Παύλος, ο οποίος είπε 
ότι συμφωνεί για τον ορισμό δικηγόρου αλλά 
διαφωνεί ως προς την διαδικασία του ορισμό. 
Ο ορισμός πρέπει να γίνεται μέσω του Δικη-
γορικού Συλλόγου. 

     Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποίος είπε 
ότι συμφωνεί με τον κ. Ζαχαριάδη. 
         Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Ηλιόπουλος Στέργιος, ο οποίος 
είπε ότι συμφωνεί για τον ορισμό δικηγόρου 
αλλά να τον ορίσει ο Δικηγορικός Σύλλογος.  

8 275. 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης μικρού 
έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ-
ΜΟΥ» και απόφαση ανάληψης υπο-
χρέωσης του Κ.Α. 30.7326.38.», 
 

   Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Ζαχαριάδη Παύλου,  ο οποίος είπε ότι δεν 
το ψηφίζει γιατί θέλει κάποιες συγκεκριμένες 
απαντήσεις ως προς την λειτουργικότητα του 
κτιρίου, εάν χρησιμοποιείται και εάν υπάρχει 
περίπτωση να χρησιμοποιηθεί. 
        Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ,  ο οποίος είπε 
ότι συμφωνεί με τον κ. Ζαχαριάδη. 
        Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Ηλιόπουλος Στέργιος ο οποίος 
είπε ότι συμφωνεί με τον κ. Ζαχαριάδη.  

9 276. «Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασί-
ας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων με αριθ-
μό 91, 536 & 628 σχολικού κλήρου 7ου 
Δημοτικού Σχολείου στο Προάστειο 
Δράμας».  

Ομόφωνα.  

10 277. Χορήγηση διατακτικών σε άπορους 
δημότες 

Ομόφωνα. 

11 278. 

Συμπληρωματική πρόταση για την 8η 
Αναμόρφωση προ/σμού έτους 2017 

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-

πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, διότι όπως ανέφερε 
υπάρχουν δαπάνες που δεν θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθούν. 

   Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, διότι όπως ανέ-
φερε συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη. 

   Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Ηλιόπουλου Στέλιου, διότι όπως 
ανέφερε δεν πρέπει ο Πρωτοβάθμιος προσει-
σμικός έλεγχος των κτιρίων δημόσιας και κοι-
νωφελούς χρήσης του Δήμου Δράμας και απο-
τίμησης της σεισμικής ικανότητας, να γίνει από 
Τ.Ε.Ε., αλλά από τις υπηρεσίες του Δήμου η 
της Περιφέρειας.  

12 279. Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης 

Υποχρέωσης Δαπάνης 
Ομόφωνα. 

13 280. Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του 
ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειο-
δοτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανά-
θεσης την πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά μόνο βά-
σει τιμής για την υπηρεσία "Συντήρη-
ση και επισκευή μεταφορικών μέσων" 
προϋπολογισμού 124.000,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

Ομόφωνα. 

14 281. 
Ψήφιση πιστώσεων 

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, διότι όπως ανέφερε υ-



πάρχουν δαπάνες που δεν θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθούν. 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ.Ζαχαριάδης Παύλος, διότι όπως ανέφερε 
συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη. 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Ηλιόπουλου Στέλιου, διότι όπως ανέφερε 
συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη  

 

       Δράμα 15-11-2017 
         Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος        


