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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 304. 1)Έκτακτο        
Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑ Α-
ΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥ-
ΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»  

Ομόφωνα 
    

2 305. 2)Έκτακτο        
 Έγκριση πρακτικού συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΠΕ-
ΡΑΤΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ 
ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»  

Ομόφωνα 
 

3 306. 3)Έκτακτο        
Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥ-
ΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»  

                           Ομόφωνα 
 

  

4 307. 4)Έκτακτο        
Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 
του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια   Εξοπλισμού (hardware) 
& πακέτων λογισμικών (software)»  

 

5 308. 5)Έκτακτο        
Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη 

προσωρινού αναδόχου του συνοπτι-
κού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, 
ονοματοθεσίας - αριθμοδότησης - και 
λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανά-
γκες του Δήμου Δράμας»  

Ομόφωνα 
 

6 309.  6)Έκτακτο                                                    
Μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ α-
ριθμ. 108/2018 απόφασης του Μονο-
μελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Δια-
δικασία Περιουσιακών Διαφορών) 
ενώπιον του Εφετείου Θράκης. 

Ομόφωνα 
 

7 310. Έγκριση όρων δημοπράτησης ηλε-
κτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με 
ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρου-
σα από οικονομική άποψη προσφο-
ρά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθε-
ση εργασιών καθαριότητας δημοτι-
κών κτιρίων για το χρονικό διάστη-
μα από 17/4/2019 έως 16/4/2020.  

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Στεφανίδη Ιωάννη, είπε ότι εγώ δεν το ψη-
φίζω,  γιατί θα έπρεπε αυτές οι υπηρεσίες να 
γίνονται από μόνιμο προσωπικό, χωρίς την 
διαμεσολάβηση εργολάβων με τους γνωστούς 
όρους και από την σύμβαση βγαίνει μειωμένου 
ωραρίου και τα γνωστά κατά καιρούς γίνονται.. 

 

8 311. Έγκριση όρων δημοπράτησης και 
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ-
ΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»  

                       Ομόφωνα 
 

9 312. Έγκριση όρων δημοπράτησης και 
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού 

Ομόφωνα 
 



του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΚ 
ΧΩΡΙΣΤΗΣ»  

10 313. Έγκριση  όρων δημοπράτησης και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διαγω-
νισμού του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙ-
ΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ 
ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΑΜΑΣ»  

Κατά Πλειοψηφία 
 Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 

κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε ότι δεν 
συμφωνεί με την πρόταση του συγκεκριμένου 
έργου γιατί κατ’ αρχήν είναι ένα έργο το οποίο 
θα γίνει επάνω σ’ ένα πλακοσκεπή αγωγό σα-
θρό. Δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτός ο πλακο-
σκεπής αγωγός θα μπορεί να αντέξει όλη αυτήν 
την επιβάρυνση και κατά δεύτερον οι ανάγκες 
του Δήμου, της πόλεως και της περιοχής ενδε-
χόμενα θα είχανε εξυπηρετηθεί καλλίτερα μέσα 
από τα προγράμματα αυτά από άλλου είδους 
παρεμβάσεις.     

 Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ ο οποίος 
είπε ότι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη καθυ-
στέρηση και ο δήμος ζημειόνεται από αυτήν 
την καθυστέρηση. Διότι είναι έργο του ΕΣΠΑ 
και από τα έργα του ΕΣΠΑ του ΠΕ της Ανατο-
λικής Μακεδονίας- Θράκης θα προκύψουν ου-
ρές στις οποίες δυστυχώς δεν θα μπορούμε 
να συμμετέχουμε γιατί δεν θα έχουμε τελειώ-
σει το πρόγραμμα το οποίο κατ’ αρχήν έχουμε 
αναλάβει. Οι άλλοι έχουν σχεδόν τελειώσει στο 
50- 60% η Αλεξανδρούπολη και η Καβάλα και 
εμείς θα δημοπρατήσουμε τώρα για να δούμε 
πότε θα έχουμε ανάδοχο. Οι άλλοι θα έχουν 
τελειώσει, και όταν τα υπόλοιπα των εκπτώ-
σεων εκείνοι θα τα διεκδικούν εμείς θα είμαστε 
απ’ έξω. 

11 314. Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της Επιτ-
ροπής Διαγωνισμού της υπηρεσίας 
με τίτλο «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 
Geopark”» για την κήρυξη αυτού ως 
άγονο και επαναπροκήρυξη του δια-
γωνισμού με νέους όρους.  

Κατά Πλειοψηφία 
 Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι δεν 
το ψηφίζει γιατί αφορούν αποκλειστικά δράσεις 
προβολής και διαφήμισης και η περίοδος είναι 
ακατάλληλη, με μηδενικό έργο να ξεκινήσουμε 
δράσεις προβολής και διαφήμισης.     

 Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε ότι 
είναι κλασική περίπτωση και πάλι προγραμμά-
των για την εκταμίευση χρημάτων στους γνω-
στούς κύκλους παρακοιμώμενους του Ευρω-

μονόδρομου.  

12 315. Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της Επι-
τροπής Διαγωνισμού της υπηρεσίας 
με τίτλο «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 
“Joint actions for the development 
and imp-lementation of new tech-
nologies for the optimal management 
of water resources in the urban 
environment” και ακρωνύμιο “LY-
SIS”, το οποίο συγχρηματοδοτείται 
από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 

Κατά Πλειοψηφία 
 Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι δεν 
το ψηφίζει γιατί αφορούν αποκλειστικά δράσεις 
προβολής και διαφήμισης και η περίοδος είναι 
ακατάλληλη, με μηδενικό έργο να ξεκινήσουμε 
δράσεις προβολής και διαφήμισης.     
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε ότι είναι 
κλασική περίπτωση και πάλι προγραμμάτων 
για την εκταμίευση χρημάτων στους γνωστούς 
κύκλους παρακοιμώμενους του Ευρωμονό-

δρομου. 



Διασυνοριακής Συνεργασίας INTER-
REG V-A «ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
2014-2020» για την κήρυξη αυτού ως 
άγονο και επαναπροκήρυξη του δια-
γωνισμού με νέους όρους. 

13 316. Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 και 
ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγω-
νισμού με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας 
"Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου 
και διαχείριση αδέσποτων ζώων συ-
ντροφιάς για το έτος 2019". 

Ομόφωνα 
 

14 317. Κατακύρωση πρακτικών του επα-
ναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλε-
κτρονικού διαγωνισμού για την «Π-
ρομήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιο-
λιπαντικών» για το έτος 2019 

Ομόφωνα 
 

15 318. Έγκριση  πρακτικού Νο 1 συνοπτι-
κού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΚ 
ΧΩΡΙΣΤΗΣ»  

Ομόφωνα 
 

16 319. Έγκριση  πρακτικού Νο 1 συνοπτι-
κού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»  

Ομόφωνα 
 

17 320. Υποβολή απολογιστικών Οικονο-
μικών στοιχείων Β΄ τριμήνου 2018. 

Ομόφωνα 
 

18 321. Υποβολή απολογιστικών οικονο-
μικών στοιχείων Γ΄ τριμήνου 2018. 

Ομόφωνα 
 

19 322. Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 
815/2018 απόφαση του 5ου κλιμακίου 
της Α.Ε.Π.Π. κατόπιν προδικαστικής  
προσφυγής της εταιρίας «Δ. Δημη-
τρακόπουλος Α.Ε.» που υποβλήθηκε 
κατά της υπ’ αριθμ. 179/2018 απόφα-
σης Οικονομικής Επιτροπής.   

Ομόφωνα 
 

      Δράμα 31-10-2018 
          
         Ο  γραμματέας   
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


