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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 179. 1)Έκτακτο        
Ανακήρυξη  προσωρινών αναδόχων 
του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού δι 
αγωνισμού για την «Προμήθεια Υγ- 
ρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών » 
για  τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, 
των νομικών του προσώπων και επι- 
χειρήσεων για το έτος 2019.  

Ομόφωνα 
    

2 180. 2)Έκτακτο        
 Έγκριση όρων δημοπράτησης επανα-
ληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρο-
νικού διαγωνισμού για την «Προμή-
θεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαν-
τικών » (πετρελαίου κίνησης, βενζί-
νης αμόλυβδης) για  τις ανάγκες του 
Δήμου  Δράμας, των νομικών του 
προσώπων και επιχειρήσεων για το 
έτος 2019»  

Ομόφωνα 
 

3 181. 3)Έκτακτο        
Ψήφιση πιστώσεων  

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Ηλιόπουλος Στέργιος διότι,  έχει καταψη-
φίσει τον Προϋπολογισμό και το τεχνικό πρό-
γραμμα του Δήμου οικ. έτους 2018, για τους 
γνωστούς λόγους οπότε καταψηφίζει και κάθε 
ψήφιση.    

4 182. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ψή-
φιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 
ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» 

Ομόφωνα 
 

5 183. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ψή-
φιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΟ-
ΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΔΟ-
ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙ-
ΣΤΗΣ» 

 Ομόφωνα 
 

6 184.  Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 
και έγκριση όρων διακήρυξης συνο-
πτικού διαγωνισμού με σφραγισμέ-
νες προσφορές για την «Προμήθεια 
εξοπλισμού  (hardware) & λογι-
σμικών  (software)» και ψήφιση πί-
στωσης » 

Ομόφωνα 

7 185. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 
και έγκριση όρων διακήρυξης συνο-
πτικού διαγωνισμού με  σφραγισμέ-
νες προσφορές για την «Προμήθεια 
και τοποθέτηση πινακίδων σήμαν-
σης, ονοματοθεσίας – αριθμοδότησης 
και λοιπού υλικού σήμανσης για τις 
ανάγκες του Δήμου Δράμας»  και 
ψήφιση πίστωσης   

Ομόφωνα 
 

8 186. Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου « ΟΔΟΠΟΙ-

                       Ομόφωνα  



ΙΑ ΤΚ  ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ» 

9 187. Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού 

διαγωνισμού του έργου « ΟΔΟΠΟΙ-

ΙΑ ΤΚ    ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

 Ομόφωνα 
 

10 188. Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου « ΟΔΟΠΟΙ-
ΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΜΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ 
ΠΟΝΤΟΥ» 

 Ομόφωνα 
 

11 189. Ανάκληση της με αριθμ.73/2018 από-
φασης σας. 

Ομόφωνα 
 

12 190. Ανάκληση της με αριθμ.41/2018 από-
φασης σας. 

Ομόφωνα 
 

13 191. Ανάκληση της με αριθμ.131/2018 α-
πόφασης σας. 

Ομόφωνα 
 

14 192. Ανάκληση της με αριθμ.132/2018 

απόφασης σας. 

Ομόφωνα 
 

15 193. Ανάκληση της με αριθμ.135/2018 α-
πόφασης σας. 

 Ομόφωνα 
 

16 194. Ανάκληση της με αριθμ.137/2018 α-
πόφασης σας. 

Ομόφωνα 
 

17 195. Ανάκληση της με αριθμ.37/2018 από-
φασης σας. 

Ομόφωνα 
 

18 196. Ανάκληση της με αριθμ.330/2017& 
136/2018 αποφάσεων  σας. 

Ομόφωνα 
 

19 197. Ανάκληση της με αριθμ.331/2017 α-
πόφασης σας. 

Ομόφωνα 
 

20 198. Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του 
συνοπτικού διαγωνισμού της εργα-
σίας: «Εργασία υποστήριξης και συ-
ντήρησης των ηλεκτρομηχανολογι-
κών εγκαταστάσεων δημοτικών με-
γάρων παλαιού και νέου και συντή-
ρησης και επισκευής των ηλεκτρο-
μηχανολογικών των αθλητικών εγ-
καταστάσεων και εργασίες συντήρη-
σης(καθαρισμός κλπ) λεβητοστασίων 
και μηχανημάτων θέρμανσης - ψύ-
ξης (κλιματιστικών) κοινοτικών και 
δημοτικών κτιρίων» 

Ομόφωνα 
 

21 199. Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του 
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: 
« ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ 
ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ». 

Ομόφωνα 
 

22 200. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επι-
τροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης 
των προσφορών του διαγωνισμού α-
νάθεσης της εργασίας  «Εργασίες π-
ρόληψης και αντιπυρικής προστασί-
ας της ΔΕ Σιδηρονέρου, του Δήμου 
Δράμας και κατακύρωση του διαγω-
νισμού»  

Ομόφωνα 
 

23 201. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της ε-
πιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγη-
σης των προσφορών του διαγωνισ-

Ομόφωνα 
 



μού ανάθεσης της εργασίας  «Εργασί-
ες πρόληψης και αντιπυρικής προ-
στασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ 
Δράμας, του Δήμου Δράμας» και κα-
τακύρωση του διαγωνισμού.» 

24 202. Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού Δια-
γωνισμού για την ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙ-
ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Ομόφωνα 
 

25 203. Ορισμός δικαστικών επιμελητών για 
το έτος 2018 

Ομόφωνα 
 

26 204. Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης 
Υποχρέωσης Δαπάνης 

Ομόφωνα 
 

27 205. 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. Ηλιόπουλος Στέργιος διότι,  έχει καταψη-
φίσει τον Προϋπολογισμό και το τεχνικό πρό-
γραμμα του Δήμου οικ. έτους 2018, για τους 
γνωστούς λόγους οπότε καταψηφίζει και κάθε 
ψήφιση.    

28 206. Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτη-
σης  συνοπτικού διαγωνισμού για 
την ανάθεση σύμβασης παροχής γε-
νικών υπηρεσιών με τίτλο  «Σχεδιασ-
μός και ανάλυση προηγμένων τεχνο-
λογικά συτημάτων για τη διαχείριση 
υδάτων στον αστικό ιστό (3.1.1)  και   
Έκθεση αξιολόγησης και εκτίμηση 
της απόδοσης των πιλοτικών δρά-
σεων με γνώμονα τη βέλτιστη χρήση 
της περίσσειας νερού (4.1.1) στο 
πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του 
έργου με τίτλο: “Joint actions for the 
development and implementation of 
new technologies for the optimal 
management of water resources in 
the urban environment” και ακρω-
νύμιο “LYSIS”»  και ψήφιση πίστω-
σης του  ΚΑ 69.7341.002.» 

Ομόφωνα 
 

      Δράμα 20-07-2018 
          
         Ο  γραμματέας   
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


