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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 273. 1)Έκτακτο        
Έγκριση όρων δημοπράτησης και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διαγω-
νισμού του έργου:  «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑ-
ΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ» 

Ομόφωνα 
    

2 274. 2)Έκτακτο        
 Έγκριση  όρων δημοπράτησης και 
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΙ-
ΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ» 

Ομόφωνα 
 

3 275. 3)Έκτακτο        
Έγκριση όρων δημοπράτησης και 
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙ-
ΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑ-
ΜΟΥ» 

Ομόφωνα 
 

4  276. Έγκριση όρων δημοπράτησης της 
υπηρεσίας «Διαχείριση αδέσποτων 
γατών»  

Κατά Πλειοψηφία 

 Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε ότι 
είναι κλασική περίπτωση γραφειοκρατικής 
διαδικασίας που ουσιαστικά δεν βοηθά σε τί-
ποτα. Κτηνιατρικές υπηρεσίες σε επίπεδο νο-
μού και Δήμου τέτοιες δημόσιες που να αντα-
ποκρίνονται σ’ αυτό το έργο το θεωρεί κατά 
την γνώμη του ότι υποβαθμίζονται και οι υπη-
ρεσίες του Δήμου.  

5 277. Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτη-
σης  συνοπτικού διαγωνισμού για 
την ανάθεση σύμβασης παροχής γε-
νικών υπηρεσιών με τίτλο  «Σχεδια-
σμός και ανάλυση προηγμένων τεχ-
νολογικά συστημάτων για τη δια-
χείριση υδάτων στον αστικό ιστό 
(3.1.1)  και   Έκθεση αξιολόγησης και 
εκτίμηση της απόδοσης των πι-
λοτικών δράσεων με γνώμονα τη 
βέλτιστη χρήση της περίσσειας νε-
ρού (4.1.1) στο πλαίσιο υλοποίησης 
δράσεων του έργου με τίτλο: “Joint 
actions for the development and im-
plementation of new technologies 
for the optimal management of water 
resources in the urban environment” 
και ακρωνύμιο “LYSIS”».   

Κατά Πλειοψηφία 

 Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε ότι 
είναι αυτά προτάσεις για υλοποίηση σχεδίων 
αμφίβολης αποτελεσματικότητας αλλά παρο-
χής χρημάτων στους ανθρώπους που ασχο-
λούνται με αυτά. 

 

6 278.  Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 
και έγκριση όρων διακήρυξης συνο-
πτικού διαγωνισμού με  σφραγισμέ-
νες προσφορές για την «Προμήθεια 
και τοποθέτηση πινακίδων σήμαν-
σης, ονοματοθεσίας – αριθμοδότη-
σης και λοιπού υλικού σήμανσης για 

Ομόφωνα 
 



τις ανάγκες του Δήμου Δράμας»   

7 279. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 
και έγκριση όρων διακήρυξης συνο-
πτικού διαγωνισμού με    σφραγισμέ-
νες προσφορές για την «Προμήθεια 
εξοπλισμού (hardware) & πακέτων 
λογισμικού    (software)» 

Ομόφωνα 
 

8 280. Έγκριση όρων δημοπράτησης και 
συγκρότηση επιτροπής του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΟ-
ΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΔΟΣ-
ΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙ-
ΣΤΗΣ». 

                       Ομόφωνα  

9 281. Έγκριση όρων δημοπράτησης και 
συγκρότηση επιτροπής του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 
ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ». 

 Ομόφωνα 
 

10 282. Έγκριση της διαδικασίας  και των  ό-
ρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδο-
τικού διαγωνισμού  για την « Μετα-
φορά των Αστικών Στερεών Αποβλή-
των (Α.Σ.-Α.) του Δήμου Δράμας από 
τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορ-
ριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δρά-
μας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περι-
φερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών 
που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια 
Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκά-
στρου της κτηματικής περιοχής Δή-
μου Ηράκλειας » 

 Κατά Πλειοψηφία 
   Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι έχου-
με δηλώσει επανειλημμένα ότι μπορεί να γίνει 
η μεταφορά με τα μέσα και τους υπαλλήλους 
του Δήμου.     

 Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε ότι 
εφόσον κατά ψηφίσθηκε και από την πλευρά 
μου η αύξηση των τελών λόγω αυτού της με-
ταφοράς , επόμενο και φυσικό είναι να κατα-
ψηφίσω και την διακήρυξη. Δεν μπορείς δηλα-
δή να καταψηφίζεις στο να μην αυξηθούν κατά 
55% τα τέλη αποκομιδής των απορριμμάτων 
τα αποδοτικά τέλη και να ψηφίζεις μετά τον 
μειοδοτικό διαγωνισμό για την μεταφορά των 
απορριμμάτων, θα μπορούσε σε επίπεδο Νο-
μού να υπάρχει ο ανάλογος χώρος εδώ και 
χρόνια εφ’ όσον υπήρχε συνεννόηση για την 
λύση αυτού του προβλήματος.  

11 283. Έγκριση  της διαδικασίας  και των  
όρων διακήρυξης  του ανοικτού ηλε-
κτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την  «Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων» σε τρίτο. 

Κατά Πλειοψηφία 
 Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε ότι 
επειδή στο συγκεκριμένο θέμα μου είναι νωπή 
η θέση του αναπληρωματικού μέλους της Ο.Ε. 
και ειδικού στα θέματα συντήρηση μεταφορι-
κών μέσων γενικά, του κυρίου Τσεπίλη Γεώρ-
γιου ο οποίος έχει εικόνα και ως υπεύθυνος 
αντιδήμαρχος για τα ζητήματα αυτά που ήτανε 
κατηγορηματικώς ότι ήταν πολύ σημαντικό το 
ποσόν και κακός δίνεται, θα μπορούσαν δη-
λαδή οι υπηρεσίες του Δήμου να παίξουν το 
ρόλο αυτό γιατί και στελεχωμένες είναι και έ-
χουν και επάρκεια.    

12 284. Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης 
με  διαγωνισμό με ανοικτή διαδικα-
σία της εργασίας «Εκχιονισμός - απο-
παγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας 
για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 
2018 – Aπρίλιος 2019» 

Κατά Πλειοψηφία 
 Με την παρατήρηση του μέλους της ε-
πιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι 
το ψηφίζει με επιφύλαξη μόνον εφ’ όσον αφο-
ρά εργασίες μέχρι του ύψους αυτού με βάση 
τις ώρες εργασίας, γιατί δεν λέει η διακήρυξη 
έως τόσες ώρες αλλά λέει τόσες ώρες. 

 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε 



ότι είναι αδιανόητο στην σημερινή εποχή ολό-
κληρος Δήμος να μην έχει τα κατάλληλα μηχα-
νήματα για την πραγματοποίηση αυτής της 
ανάγκης έργα. Εάν και εφόσον δεν παρθούν τα 
μηχανήματα που ζήτησε ο Δήμος μέσω του 
προγράμματος Φιλόδημος το συντομότερο 
δηλαδή αν παρθούν τα μηχανήματα αυτά να 
μην κάνουμε κάν την δημοπράτηση αυτή. Ε-
κτιμώ ότι τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να 
διατεθούν για την πληρωμή κάποιων ανθρώ-
πων για τον χειρισμό αυτών των μηχανημάτων 
που ζήτησε ο Δήμος, γιατί από ότι πληροφο-
ρήθηκα ζήτησε κατάλληλα μηχανήματα δηλαδή 
για να γίνει ο εκχιονισμός και ότι άλλο προβλέ-
πεται την χειμερινή περίοδο.   

13 285. Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτη-
σης με ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 
ανοικτή διαδικασία της γενικής υ-
πηρεσίας «Περιγραφή και σημασία 
των υδάτινων πόρων στη διασυνο-
ριακή περιοχή (D3.1.2), Αξιολόγηση 
της προσβασιμότητας και της δια-
σύνδεσης των πιθανών Γεωτόπων 
στην Ελληνική περιοχή (D3.-1.3) και 
Χαρτογράφηση και περιγραφή των 
Γεωτόπων – Ελληνική περιοχή (D3.-
1.4), στο πλαίσιο υλοποίησης δράσε-
ων του έργου με τίτλο:   ''Creation of 
a cross-bor-der Water Assets 
Geopark in Nestos area'' και ακρω-
νύμιο ''CB Water Geopark''. 

Κατά Πλειοψηφία 
 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-

τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι 
δεν το ψηφίζει γιατί αφορούν αποκλειστικά 
δράσεις προβολής και διαφήμισης και η περίο-
δος είναι ακατάλληλη, με μηδενικό έργο να 
ξεκινήσουμε δράσεις προβολής και διαφήμι-
σης.     

 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε 
ότι είναι κλασική περίπτωση και πάλι προ-
γραμμάτων για την εκταμίευση χρημάτων 
στους γνωστούς κύκλους παρακοιμώμενους 
του Ευρωμονόδρομου. 

 

14 286. Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτη-
σης με συνοπτικό διαγωνισμό της 
υπηρεσίας «Υλοποίηση των δράσεων 
Επικοινωνίας και Διάδοσης (Πακέτο 
Εργασίας 2 – WP2 Communication & 
Dissemination) και Διοργάνωσης 
Εκδηλώσεων (Πακέτο Εργασίας 5 – 
WP5 Organization of events), του έρ-
γου “Creation of a cross-border Wa-
ter Assets Geopark in Nestos Area” 
και ακρωνύμιο “CB Water Ge-
opark”». 

Κατά Πλειοψηφία 
 Βλέπε όπως αποφ. 285 

15 287. Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτη-
σης με συνοπτικό διαγωνισμό της υ-
πηρεσίας «Υλοποίηση Δράσεων Προ-
βολής και Δημοσιότητας (Παραδο-
τέα 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 4.1.2 και 4.1.3) 
στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Joi-
nt actions for the development and 
implementation of new technologies 
for the optimal management of water 
resources in the urban environment” 
και ακρωνύμιο “LYSIS”, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το Πρό-
γραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής 
Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛ-
ΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020». 

Κατά Πλειοψηφία 
Βλέπε όπως αποφ. 285 



16 288. Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτη-
σης με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό της υπηρεσίας «Δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
για τη διαχείριση αστικών απορριμ-
μάτων,  με έμφαση στην πρόληψη 
παραγωγής απορριμμάτων». 

Κατά Πλειοψηφία 
Βλέπε όπως αποφ. 285 

17 289. Κατακύρωση πρακτικού  του διαγω-
νισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΠΕ-
ΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΜΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟ-
ΝΤΟΥ» 

Ομόφωνα 
 

18 290. Κατακύρωση πρακτικού  Νο 2 του 
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: 
«ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ» 

Ομόφωνα 
 

19 291. Κατακύρωση πρακτικών του διεθνή 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια Υγρών Καυσί-
μων & Ελαιολιπαντικών» για το έτος 
2019.  

Ομόφωνα 
 

20 292. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7/2018 
απόφαση της Ο.Ε. και  μείωση – δια-
γραφή οφειλής σε εφαρμογή της 
παρ. 8 του άρθρου 52  του Ν. 4483/31-
7-2017 

Ομόφωνα 
 

      Δράμα 02-10-2018 
          
         Ο  γραμματέας   
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


