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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 207. 1)Έκτακτο        
 Έγκριση πρακτικού συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΜΥ-
ΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»  

Ομόφωνα 
    

2 208. 2)Έκτακτο        
 Έγκριση  όρων  δημοπράτησης, ψή-
φιση πίστωσης και συγκρότηση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:   
«ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙ-
ΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»  

Ομόφωνα 
 

3 209. 3)Έκτακτο        
Έγκριση  όρων  δημοπράτησης, ψή-
φιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου:   
«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΙΔΙ-ΚΗΣ ΧΑ-
ΡΑΣ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»  

Ομόφωνα 
 

4 210. 4)Έκτακτο        
Παράταση της προθεσμίας υποβολής 
προσφορών του διαγωνισμού για 
την ανάθεση   σύμβασης παροχής γε-
νικών υπηρεσιών με τίτλο  «Σχεδια-
σμός και ανάλυση προηγμένων τε-
χνολογικά συστημάτων για τη δια-
χείριση υδάτων στον αστικό ιστό 
(3.1.1)  και   Έκθεση αξιολόγησης και 
εκτίμηση της απόδοσης των πιλοτι-
κών δράσεων με γνώμονα τη βέλτι-
στη χρήση της περίσσειας νερού 
(4.1.1) στο πλαίσιο υλοποίησης δρά-
σεων του έργου με τίτλο: “Joint ac-
tions for the development and im-
plementtation of new technologies 
for the optimal management of water 
resources in the urban environment” 
και ακρωνύμιο “LYSIS”»  λόγω ση-
μαντικής αλλαγής στα έγγραφα της 
σύμβασης (όροι διακήρυξης  που ε-
γκρίθηκαν με την αριθμ. 206/2018 
ΑΟΕ). 

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, είπε ότι δεν νομί-
ζει ότι συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι για να συμ-
μετάσχει ο Δήμος σε τέτοιου είδους ζητήματα, 
είναι ζητήματα τα οποία μπορεί να τα αντιμε-
τωπίσει κατά μόνας και σ’ αυτές τις περιπτώ-
σεις το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η δη-
μιουργία δυνατοτήτων και διευκόλυνση κά-
ποιων επιτήδειων ανθρώπων να έχουν εύκολη 
πρόσβαση στα προγράμματα αυτά και στον 
Δημόσιο κορβανά. Και πώς γίνεται πάντοτε σ’ 
αυτές τις δημοπρασίες να είναι πάντα ένας 
που παίρνει μέρος στην διαδικασία και πώς 
γίνεται να είναι πάντα ένας αυτό δεν μπορώ να 
το καταλάβω.     

 

5 211. 5)Έκτακτο        
Κατακύρωση πρακτικών του διεθνή 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνι-
σμού για την «Προμήθεια Γευμάτων 
για τη Σίτιση των Μαθητών του Μου-
σικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας» 
για το σχολικό έτος 2018 – 2019 με κρι-
τήριο κατακύρωσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής» 

 Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του μέλους της επιτρο-

πής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, είπε ότι πρέ-

πει να υπάρχει μια συνεργασία του φορέα δια-

χείρισης με τον συγκεκριμένο ανάδοχο, στο να 

διατίθενται τά γεύματα τα οποία περισσεύουν 

και είναι πάρα πολλά κατά την γνώμη μου, για-

τί ξέρω την περίπτωση για το Μουσικό Γυμνά-

σιο - Λύκειο σε άτομα που τα έχουν ανάγκη η 



 σε ιδρύματα  

6 212.  Ανάκληση των αποφάσεων 68/ 
2017,17/2018 και 170/2018 της Ο. Ε., 
νέα έγκριση  όρων δημοπράτησης ,εκ 
νέου ψήφιση πίστωσης και Α.Α.Υ. 
του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙ-
ΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑ-
ΜΟΥ»  
 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, είπε ότι 
εάν και συνολικά είχα διαφωνήσει με το τεχνι-
κό πρόγραμμα του Δήμου της Δράμας και τις 
προτάσεις τις οποίες πρότεινε. Είναι διαδικα-
στικό το θέμα το οποίο θα πρέπει να γίνει, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι όροι δημοπρασίας θα 
πρέπει να τηρηθούν με τον καλλίτερο δυνατό 
τρόπο από τα αρμόδια τμήματα ελέγχου αυ-
τών των διαδικασιών. 

7 213. Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟ-
ΠΟΙΪΑ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ - ΣΚΑ-
ΛΩΤΗΣ»  

Ομόφωνα 
 

8 214. Έγκριση πρακτικού νο 2 διεξαγωγής 
συνοπτικού   διαγωνισμού για «Ερ-
γασία κατεδάφισης   επικινδύνων  
και ρυμοτομουμένων κτισμάτων» 
και κατακύρωση του συνοπτικού 
διαγωνισμού στον Αυξέντιο Σερταρί-
δη».  

                       Ομόφωνα  

9 215. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού δια-
γωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩ-
ΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 
ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ»  

 Ομόφωνα 
 

10 216. Έγκριση πρακτικού Νο 1 διαγωνισ- 
μού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘ-
ΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΗ-
ΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»  

 Ομόφωνα 
 

11 217. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού  δια-
γωνισμού  της εργασίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ»  

Ομόφωνα 
 

12 218. Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού  
διαγωνισμού  του  έργου «ΟΔΟΠΟΙ-
ΙΑ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»  

Ομόφωνα 
 

13 219. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού  δια-
γωνισμού  του  έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Ε ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ-
ΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑ-
ΜΟΥ»  

Ομόφωνα 
 

14 220. Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού  
διαγωνισμού  του  έργου «ΚΟΙΝΟ-
ΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»  

Ομόφωνα 
 

15 221. Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφι-
ση πίστωσης και συγκρότηση επι-
τροπής Διαγωνισμού της μελέτης:  
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑ-
ΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟ-
ΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ» 

 Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, είπε ότι ο κατα-
κερματισμός τις συγκεκριμένης διαδικασίας και 
η μη ομαδοποίηση του έργου δεν δημιουργεί 
προϋποθέσεις σωστού ανταγωνισμού με απο-
τέλεσμα να μη συμφέρει αυτό τον Δήμο της 
Δράμας.  .      
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Ζαχαριάδη Παύλου διότι, είπε ότι συμφω-
νεί με τον κ. Στεφανίδη. 

16 222. Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφι- Κατά Πλειοψηφία 



ση πίστωσης και συγκρότηση επι-
τροπής Διαγωνισμού της μελέτης:  
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑ-
ΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟΥ»  

Όπως απόφαση 221 

17 223. Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφι-
ση πίστωσης και συγκρότηση επι-
τροπής Διαγωνισμού της μελέτης:  
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑ-
ΒΑΘΜΙΣΗΣ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑ-
ΜΑΣ»  

Κατά Πλειοψηφία 
Όπως απόφαση 221 

18 224. Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφι-
ση πίστωσης και συγκρότηση επι-
τροπής Διαγωνισμού της μελέτης:  
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑ-
ΒΑΘΜΙΣΗΣ 2ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟY– 2ου  
ΛΥΚΕΙΟY ΔΡΑΜΑΣ» 

Κατά Πλειοψηφία 
Όπως απόφαση 221 

19 225. Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφι-
ση πίστωσης και συγκρότηση επι-
τροπής Διαγωνισμού της μελέτης:  
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑ-
ΒΑΘΜΙΣΗΣ Α.Π.Κ. ΚΡΑΧΤΙΔΗ»  

Κατά Πλειοψηφία 
Όπως απόφαση 221 

20 226. Έγκριση διαδικασίας και έγκριση ό-
ρων  δημοπράτησης  συνοπτικού  α-
νοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές για την «Π-
ρομήθεια χρωμάτων και συναφών 
ειδών για την επισκευή και συντή-
ρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου 
Δράμας (κτίρια, πάρκα, πλατείες, κο-
ιμητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, 
διαγράμμιση οδών, κτλ), έτους 2018 
συνολικού  ποσού  26.466,00 € , συμ-
περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)  
και 21.343,55 € χωρίς ΦΠΑ - για την 
κάλυψη των αναγκών του Δήμου. 

Ομόφωνα 
 

21 227. Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτη-
σης με  διαγωνισμό με ανοικτή δια-
δικασία της εργασίας «Εκχιονισμός - 
αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου 
Δράμας για τη χειμερινή περίοδο 
Νοέμβριος 2018 – Aπρίλιος 2019» και 
ψήφιση πίστωσης με ΚΑ 35.6262.14.  

Ομόφωνα 
 

22 228. Έγκριση όρων δημοπράτησης της 
υπηρεσίας << Λειτουργία Δημοτικού 
κυνοκομείου και διαχείριση αδέσπο-
των ζώων συντροφιάς για το έτος 
2019 >> 

Ομόφωνα 
 

23 229. Έγκριση Απολογιστικών στοιχείων 
για την λειτουργία του Καταστήμα-
τος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο) Δήμου Δρά-
μας για το Α΄ Εξάμηνο 2018.  

Ομόφωνα 
 

24 230. Έγκριση όρων εκμίσθωσης του κυλι-
κείου του Αθλητικού Πολιτιστικού 
Κέντ-ρου Δ. Κραχτίδη . 

Ομόφωνα 
 



25 231. Έγκριση όρων επαναδημοπράτησης 
του δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Τ. 
επί της οδού Βοραζάνη (μεταξύ των 
οδών Βοραζάνη & Ηπείρου, όπισθεν 
στρατιωτικής λέσχης) για την δη-
μιουργία χώρου στάθμευσης οχημά-
των (πάρκινγκ), στην Δράμα. »   

Ομόφωνα 
 

26 232. Κατακύρωση πρακτικού του διαγω-
νισμού του έργου: «ΑΜΜΟΧΑΛΙ-
ΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ» 

Ομόφωνα 
 

27 233. Κατακύρωση πρακτικών του συ-
νοπτικού διαγωνισμού για την εκ-
τέλεση των «Υπηρεσιών διάγνωσης 
βαθμού ωριμότητας και προε-
τοιμασίας ετοιμότητας του Δήμου 
Δράμας για την συμμόρφωσή του 
στο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/ 
679 και παροχής υπηρεσιών DPO – 
εξωτερικού υπεύθυνου προστασίας 
δεδομένων» 
 

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, είπε ότι εκτι-μά ότι 
ένα τέτοιο έργο το οποίο κακώς γίνεται, η δια-
σφάλιση των προσωπικών δεδομένων στην 
σημερινή εποχή με οποιοδήποτε τρόπο και εάν 
κανείς επικαλεσθεί και κατοχυρώσει και κάνει 
είναι αδύνατη να γίνει. Δεν μπορεί να υπάρ-
χουν προσωπικά δεδομένα στην σημερινή ε-
ποχή με την τεχνογνωσία που υπάρχει. Και 
είναι μια κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την εκταμίευση κάποιων κονδυλίων που 
πάνε στους γνωστούς κύκλους που νέμονται 
τέτοιου είδους προγράμματα     
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Ζαχαριάδη Παύλου διότι, είπε ότι συμφω-
νεί με τον κ. Στεφανίδη 

28 234. Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την 
παροχή της τεχνικής υπηρεσίας: 
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ Ε-
ΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» 

Ομόφωνα 
 

29 235. Κατακύρωση πρακτικών του ανοι-
κτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την «Προμήθεια Υλικών Φωτισμού», 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέ-
ον συμφέρουσα από οικονομική ά-
ποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής»  

Ομόφωνα 
 

30 236. Κατακύρωση  πρακτικών δημοπρα-
σίας εκμίσθωσης του ισόγειου κατα-
στήματος με αριθμό επί της  οδού  
Ιπποκράτους 1 & 19ης Μαΐου στην 
Δράμα.» 

Ομόφωνα 
 

31 237. 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018. 

Κατά Πλειοψηφία 
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.  

32 238. Ψήφιση πιστώσεων Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Ζαχαριάδη Παύλου 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, δεν έχει ψηφίσει 



τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 
2018, οπότε δεν ψηφίζει και κάθε ψήφιση.   

      Δράμα 02-08-2018 
          
         Ο  γραμματέας   
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


