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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 107. 1)Έκτακτο        
Συγκρότηση  επιτροπής  διεξαγωγής 

και αξιολόγησης προσφορών για δια-
γωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων γε-
νικών υπηρεσιών του Αυτοτελούς 
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Α-
νάπτυξης για το έτος 2018. 

Ομόφωνα 
 

2 108. 2)Έκτακτο    
Κατακύρωση των πρακτικών του  
ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού 
διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού  
για την «Προμήθεια Τροφίμων & Ει-
δών Βασικής Υλικής Συνδρομής»  
για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύ-
μπραξης ΠΕ Δράμας. 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του μέλους της επι-

τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ ο οποίος είπε 
ότι ψηφίζει Ναι με επιφύλαξη διότι ήρθε ως 
έκτακτο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να έχει 
σαφή γνώμη. 
   Με την παρατήρηση του μέλους της επι-

τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε 
ότι συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ 

3 109. 3)Έκτακτο        
Έγκριση  όρων  δημοπράτησης, ψή-
φιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου:   
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ» 
 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του μέλους της επι-

τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ ο οποίος είπε 
ότι ψηφίζει Ναι εφόσον δεν υπάρχουν προαι-
ρετικοί όροι. 
   Με την παρατήρηση του μέλους της επι-

τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε 
ότι συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ.  

4 110. 4)Έκτακτο     
Έγκριση  όρων  δημοπράτησης, ψή-
φιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου: 
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ» 
 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του μέλους της επι-

τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ ο οποίος είπε 
ότι ψηφίζει Ναι εφόσον δεν υπάρχουν προαι-
ρετικοί όροι. 
   Με την παρατήρηση του μέλους της επι-

τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε 
ότι συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ.  

5 111. 5)Έκτακτο    
Έγκριση διαδικασίας υπηρεσιών και 
έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτι-
κού διαγωνισμού με  σφραγισμένες 
προσφορές για εκτέλεση «Υπηρεσιών 
διάγνωσης βαθμού ωριμότητας και 
προετοιμασίας ετοιμότητας του Δή-
μου Δράμας για την συμμόρφωσή 
του στο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονι-
σμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 
2016/679 και παροχής υπηρεσιών 
DPO - εξωτερικού υπεύθυνου προσ-
τασίας δεδομένων», ψήφιση πίστω-
σης και  ορισμό συγκρότησης επι-
τροπής διενέργειας διαγωνισμού 

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι δεν 
δέχεται να συζητηθούν ως έκτακτα και δεύτε-
ρον δεν μπορεί να αποφασίσει διότι ως έκτα-
κτα δεν είχε τον χρόνο να τα μελετήσει.     
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε ότι συμ-
φωνεί με τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ. 

 

6 112. 6)Έκτακτο    
Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτη-
σης  συνοπτικού διαγωνισμού για 
την προμήθεια  με τίτλο «Προμήθεια 
και εγκατάσταση μετρητικού εξο-
πλισμού  για την υλοποίηση ενταγ-
μένης δράσης του έργου με τίτλο 
''Joint actions for the development 

 Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι δεν 
δέχεται να συζητηθούν ως έκτακτα και δεύτε-
ρον δεν μπορεί να αποφασίσει διότι ως έκτα-
κτα δεν είχε τον χρόνο να τα μελετήσει.     
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε ότι συμ-
φωνεί με τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ. 



and implementation of new technol-
ogies for the optimal management of 
water resources in the urban envi-
ronment'' και ακρωνύμιο ''LYSIS''» 
και ψήφιση πίστωσης του  ΚΑ 
69.7341.002. 

 

7 113. Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφι-
ση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου 
«ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ». 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του μέλους της επι-

τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ ο οποίος είπε ότι 
ψηφίζει Ναι εφόσον δεν υπάρχουν προαιρετι-
κοί όροι. 

   Με την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε 
ότι συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ.  

8 114. Έγκριση  όρων διεξαγωγής συνοπτι-
κού   διαγωνισμού για «Εργασία κα-
τεδάφισης επικινδύνων και ρυμοτο-
μουμένων κτισμάτων, ψήφιση πισ-
τώσεων και Α.Α.Υ.  

Ομόφωνα 
 

9 115. 1. Έγκριση των συνημμένων  πρα-
κτικών 1 και 2 της φανερής, προφο-
ρικής δημόσιας πλειοδοτικής δημο-
πρασίας για την περισυλλογή εγ-
καταλελειμμένων οχημάτων και με-
ταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστη-
μα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύ-
κλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και 
2. Κατακύρωση του διαγωνισμού 
στον πλειοδότη.  

Ομόφωνα 
 

10 116. Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφι-
ση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου 
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ». 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του μέλους της επι-

τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ ο οποίος είπε ότι 
ψηφίζει Ναι εφόσον δεν υπάρχουν προαιρετι-
κοί όροι. 

   Με την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε 
ότι συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ.  

11 117. Έγκριση όρων δημοπράτησης του 
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρoνικού  δι-
αγωνισμού για την « Προμήθεια  Υγ-
ρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών »  

( πετρελαίου  θέρμανσης, πετρελαίου  
κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολι-
παντικών) του Δήμου Δράμας,, των νο-
μικών του προσώπων και επιχειρή-
σεων, για το 2019.  

      Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, υπάρχουν προαι-
ρετικοί όροι στον διαγωνισμό.. 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι,  συμφωνεί με τον 
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ. 

 

12 118. Έγκριση  όρων  δημοπράτησης, ψή-
φιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έρ-
γου:« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΞΗΡΟΠΟΤΑ-
ΜΟΥ»  

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του μέλους της επι-

τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ ο οποίος είπε ότι 
ψηφίζει Ναι εφόσον δεν υπάρχουν προαιρετι-
κοί όροι. 

   Με την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε 
ότι συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ.  

13 119. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ψή-
φιση πίστωσης και συγκρότηση της  
Επιτροπής Διαγωνισμού  παροχής  
τεχνικής υπηρεσίας: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ ο οποίος είπε ότι 
ψηφίζει Ναι εφόσον δεν υπάρχουν προαιρετι-
κοί όροι. 
   Με την παρατήρηση του μέλους της επι-



ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙ-
ΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑ-
ΜΑΣ » 

τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε 
ότι συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ. 

 

14 120. Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτη-
σης της εργασίας «Εργασίες πρόλη-
ψης και αντιπυρικής προστασίας  
της ΔΕ Σιδηρονέρου, του Δήμου Δ-
ράμας»  με ανοικτή  διαδικασία  δη-
μόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
και ψήφιση πίστωσης  με ΚΑ   
35.6262.27.  

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του μέλους της επι-

τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ ο οποίος είπε ότι 
ψηφίζει Ναι εφόσον δεν υπάρχουν προαιρετι-
κοί όροι. 

   Με την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε 
ότι συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ. 

 
15 121. Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτη-

σης  της εργασίας «Εργασίες πρόλη-
ψης και αντιπυρικής προστασίας  
στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δρά-
μας, του Δήμου Δράμας»  με ανοικτή  
διαδικασία  δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης  
με ΚΑ   35.6262.26. 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του μέλους της επι-

τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ ο οποίος είπε ότι 
ψηφίζει Ναι εφόσον δεν υπάρχουν προαιρετι-
κοί όροι. 

   Με την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε 
ότι συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ. 

 
16 122. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2018. 
Κατά Πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, δεν έχει ψηφίσει 
τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 
2018, οπότε δεν ψηφίζει και οποιαδήποτε α-
ναμόρφωση αυτού 

Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι,  έχει καταψηφίσει 
τον Προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα 
του Δήμου οικ. έτους 2018, για τους γνωστούς 
λόγους οπότε καταψηφίζει και οποιαδήποτε 
αναμόρφωση αυτού.    

17 123.  Κατακύρωση πρακτικών δημοπρα-
σίας εκμίσθωσης του ισόγειου δημο-
τικού καταστήματος με αριθμό 4α 
(παλαιό 5β) στο ανακαινισμένο κτί-
ριο του παλαιού δημαρχείου. 

Ομόφωνα 
 

18 124. Κατακύρωση πρακτικών  του συνο-
πτικού διαγωνισμού με κριτήριο κα-
τακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, 
μόνο βάσει τιμής, ανά τμήμα για την 
«Προμήθεια  σπόρων, χλοοτάπητα, 
φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού 
υλικού  (τύρφη), κηπευτικού χώμα-
τος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμά-
των κτλ».  

Ομόφωνα 
 

19 125. Ορισμός Δικηγόρου – νομικού Συμ-
βούλου. 

Κατά Πλειοψηφία 
    Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 

κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι για τους 
πληρεξούσιους δικηγόρους εγώ δεν θα ψηφί-
σω από δω και πέρα κανένα θέμα. Διότι πι-
στεύω ότι πρέπει να το δούμε με καλλίτερο 
τρόπο όσον αφορά ακόμα και τα συμφέροντα 
του Δήμου. Να κάνουμε μία ανακοίνωση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος θεματικά. Ο Δήμος λό-
γω εκτάκτων αναγκών προσλαμβάνει κατά 
περίπτωση δικηγόρους για θέματα που αφο-
ρούν αυτό, αυτό, αυτό, τις υποθέσεις δηλαδή 



να τις κατηγοριοποιήσουμε σε τέσσερις πέντε 
κατηγορίες και να καλούμε τους δικηγόρους 
πού έχουν γνώσει και εμπειρία επί των συγκε-
κριμένων θεμάτων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 
και απ’ αυτή την λίστα που θα σχηματίσουμε 
να κάνουμε τις αναθέσεις βλέποντας δηλαδή 
και στα παραστατικά που θα μας υποβάλλουν 
κατά πόσον γνωρίζουν τα θέματα η δεν τα 
γνωρίζουν έχουν ασχοληθεί μάλλον όχι γνωρί-
ζουν γιατί εντάξει όλοι από την στιγμή πού εί-
ναι έγκριτη νομικοί όλοι γνώση των νομικών 
θα έχουν αλλά να έχουν ιδιαίτερη εμπειρία 
στην διαχείριση των θεμάτων. Γιατί πλέον όλοι 
οι δικηγόροι παίρνουν κατά την εξάσκηση των 
καθηκόντων τους και κάποια εξειδίκευση ανά-
λογα με το τι ασχολούνται, άλλος είναι στα 
διαζύγια , άλλος είναι εδώ, άλλος είναι εκεί. 
Έτσι θα ήταν ένας τρόπος. Και δεύτερος τρό-
πος θα μπορούσε να είναι εάν δεν θέλουμε να 
το κάνουμε αυτό να καταθέσουμε εδώ στην 
επιτροπή κάποια ονόματα να επιλέξουμε αυτά 
τα ονόματα έστω κατά πλειοψηφία εσείς θα 
πείτε σ’ αυτούς που θα απευθυνόμαστε ότι 
μιλήσαμε μαζί τους και δέχονται να αναλαμβά-
νουν υποθέσεις του Δήμου και να πηγαίνουμε 
σ’ αυτούς που θα επιλέξουμε από τον έναν 
στον άλλο και έτσι να γίνεται ένας κύκλος, γι’ 
αυτούς που θα επιλέξουμε. Με κάποιο τρόπο 
πάντως πρέπει να έχει μία διαδικασία η οποία 
να εγγυάται το ότι καταβάλλαμε κόπο, μας εν-
διέφερε, ασχοληθήκαμε με το ποιοι θα είναι οι 
δικηγόροι και δεν παίρναμε τον έναν και τον 
άλλον τυχαία η σκόπιμα. 

    Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, είπε ότι συμφωνεί 
με τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ.  

20 126. Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης 

Υποχρέωσης Δαπάνης 

Ομόφωνα 
 

21 127. Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης 

Υποχρέωσης Δαπάνης 

Ομόφωνα 
 

 128. Ψήφιση πιστώσεων 
  
 

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, δεν έχει ψηφίσει 
τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 
2018, οπότε δεν ψηφίζει και κάθε ψήφιση. 
 Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι,  έχει καταψηφίσει 
τον Προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα 
του Δήμου οικ. έτους 2018, για τους γνωστούς 
λόγους οπότε καταψηφίζει και κάθε ψήφιση. 

      Δράμα 24-05-2018 
        
         Ο  γραμματέας   
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


