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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 91. 1οΈκτακτο   

Κατακύρωση των πρακτικών του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνι-
σμού για την «Προμήθεια οργάνων 
γυμναστικής για δημιουργία ελεύ-
θερων χώρων άθλησης και προμή-
θεια αθλητικού υλικού»   

Ομόφωνα 
Τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Μλεκάνης Μιχαήλ, 
Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος , Τσιαμπούσης Α-
λέξανδρος και Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος είπαν 
ότι το ψηφίζουν το θέμα με επιφύλαξη λόγω 
του έκτακτου δεν μπορούν να το μελετήσουν. 

2 92. 2οΈκτακτο 

Σίτιση ευπαθών ομάδων πληθυ-
σμού του Δήμου Δράμας στο πλαί-
σιο λήψης μέτρων για την αντιμε-
τώπιση των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνoϊού 
COVID-19» ,συνολικής προεκτιμώ-
μενης  αξίας  49.924,92 ευρώ (συ-
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Κατά Πλειοψηφία 
 Με την παρατήρηση του μέλους της επιτρο-
πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι όπως   ανέφερε, 
ότι : 
1) δεν συμφωνεί με τον αποκλεισμό από το 
συσσίτιο των δικαιούχων του ΤΕΒΑ και του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου αφού πρόκειται για 
περιοδικές ενισχύσεις που δεν καλύπτουν τις 
καθημερινές ανάγκες, και  
2) δεν συμφωνεί να αποκλείονται άτομα και 
νοικοκυριά με βάση το εισόδημα προηγούμε-
νων ετών, αλλά μόνο εφόσον έχουν ικανοποιη-
τικό εισόδημα σήμερα, στην κοινωνική και οι-
κονομική πραγματικότητα λόγω των επιπτώ-
σεων από την πανδημία του κορονοϊού. 

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

3 93.  Έγκριση των πρακτικών Νο 1  και 

Νο2 της επιτροπής διεξαγωγής και 

αξιολόγησης των προσφορών του 

διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρε-

σίας  «Ανάθεση εργασιών χωμα-

τουργικών, φορτοεκφόρτωσης και 

κοπής παρόδιας  βλάστησης με τη 

χρήση μηχανημάτων έργου και με-

ταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ και 

συγκεκριμένα του Τμήματος Δ. ΕΡ-

ΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ 

ΔΧ», και ανακήρυξη προσωρινού 

αναδόχου.  

Ομόφωνα 
 

4 94.  Ανακήρυξη προσωρινών αναδό-

χων του διεθνούς ανοικτού ηλε-

κτρονικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια και Τοποθέτηση εξο-

πλισμού για την Αναβάθμιση Παι-

δικών Χαρών του Δήμου Δράμας - 

Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικών 

Χαρών – Προμήθεια Οργάνων (Παι-

χνιδιών) Παιδικής Χαράς ΤΚ Μι-

κροχωρίου – Προμήθεια Οργάνων 

Παιδικών Χαρών ΤΚ Καλλιφύτου»  

Ομόφωνα 
 



5 95. Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 

και ανακήρυξη προσωρινού ανα-

δόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με κριτήριο κατακύ-

ρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής για την ανάθεση της της 

γενικής υπηρεσίας «Δράσεις δημο-

σιότητας και επικοινωνίας του 

ΣΒΑΑ Δήμου Δράμας».  

Ομόφωνα 
 

6 96. Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 

του συνοπτικού διαγωνισμού για 

την «Προ   μήθεια Μέσων Ατομικής 

Προστασίας για το έτος 2020».  

Ομόφωνα 
        

7 97. Αναμόρφωση Πίνακα Στοχοθεσίας 

Οικονομικών Αποτελεσμάτων (Ο-

ΔΠ) οικ. έτους 2020.  

Ομόφωνα 

8 98. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 

και έγκριση όρων διακήρυξης συ-

νοπτικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια σπόρων χλοοτάπητα, 

φυταρίων, δενδρυλλίων, τύρφης, 

κηπευτικού χώματος, λιπασμάτων 

και φυτοφαρμάκων»  

Ομόφωνα  
  

9 99. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 

και έγκριση όρων διακήρυξης διε-

θνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δια-

γωνισμού για την «Προμήθεια Γευ-

μάτων για την Σίτιση των Μαθητών 

του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου 

Δράμας» για το σχολικό έτος  2020 

– 2021.  

Ομόφωνα  
 

10 100. Συμμόρφωση με την αριθμ. 289& 
290/ 2020 απόφαση της Αρχής Εξέ-
τασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ), ακύρωση της αριθμ. 359/ 
2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής κατά το μέρος που έκα-
νε δεκτή τη προσφορά του οικονο-
μικού φορέα «ΤΕΛΕΣΤΩ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΚΟΙ-ΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ-
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στο διαγωνι-
σμό για την ανάθεση της σύμβασης 
παροχής γενικών υπηρεσιών με 
τίτλο «ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑ-
ΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ-
ΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» και συνέχι-
ση στο επόμενο στάδιο του διαγω-
νισμού μόνο του οικονομικού φο-
ρέα «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑ-
ΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε».  

Ομόφωνα  
Του μέλος της επιτροπής κ. Χρυσοχοΐδης 
Ελευθέριος,  είπε ότι ψηφίζει Παρών. 

11 101. Υποβολή τριών (3) αποφάσεων Ομόφωνα  
 



Δημάρχου προμήθειας με διαδικα-

σία απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα 

με την παρ. 8 του δεύτερου άρθρου 

(Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση 

της επάρκειας μέσων ατομικής 

προστασίας και προσωπικής υγιει-

νής) της πράξης Νομοθετικού Πε-

ριεχομένου 64 «Κατεπείγοντα μέ-

τρα αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού  COVID19»  

12 102. Διενέργεια κλήρωσης για την επι-

λογή αναδόχου για εργασίες ηχητι-

κής κάλυψης συνεδριάσεων Δημο-

τικού Συμβουλίου και Επιτροπής 

Διαβούλευσης Δήμου Δράμας σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

90, παρ. 1 του Ν. 4412/2016.  

Κατά Πλειοψηφία 
 Μειοψηφούντος του μέλους της 
επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, ειπε ότι 
ξέρει ότι έγιναν τα πράγματα όπως έπρεπε εκ 
μέρους του κ. Σιδηρόπουλου Αργυρίου. 

 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο,  συμ-
φωνώντας με το μέλος κ. Μλεκάνη Μιχαήλ.  

13 103. Κατακύρωση των πρακτικών του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνι-

σμού για την «Προμήθεια μηχανη-

μάτων έργου και συνοδευτικού ε-

ξοπλισμού για τις ανάγκες του Δή-

μου Δράμας και προμήθεια δύο υ-

περκατασκευών απορριμματοφό-

ρων οχημάτων, στα πλαίσια του 

προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».  

Ομόφωνα  
 

14 104. Παράταση χρόνου παράδοσης των 

ειδών σημαιοστολισμού.  

Ομόφωνα  
 

 

Δράμα 06-04-2020 
Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


