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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 323. 1)Έκτακτο        
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 
" Διαχείριση αδέσποτων γατών”» 

Ομόφωνα 
    

2 324. 2)Έκτακτο        
 Κατακύρωση πρακτικού του δια-
γωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟ-
ΤΑΜΟΥ». 

Ομόφωνα 
 

3 325. 3)Έκτακτο        
Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της επι-
τροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης 
των προσφορών του διαγωνισμού 
ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας  
«Περιγραφή και σημασία των υδάτι-
νων πόρων στη διασυνοριακή πε-
ριοχή (D3.1.2), Αξιολόγηση της προ-
σβασιμότητας και της διασύνδεσης 
των πιθανών Γεωτόπων στην Ελλη-
νική περιοχή (D3.1.3) και Χαρτογρά-
φηση και περιγραφή των Γεωτόπων 
– Ελληνική περιοχή (D3.1.4), στο 
πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του 
έργου με τίτλο:   ''Creation of a cross-
border Water Assets Geopark in 
Nestos area'' και ακρωνύμιο ''CB 
Water Geopark''. 

Κατά Πλειοψηφία 
 Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
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. 

 

  

4 326. 4)Έκτακτο        
Χορήγηση διατακτικών σε άπορους 
δημότες.  

Ομόφωνα 
 

5 327. 5)Έκτακτο        
Κατακύρωση των πρακτικών του 

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δια-
γωνισμού για την «ΠΡΟΜΗ-ΘΕΙΑ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙ-
ΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»  για 
τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των  
Νομικών του  Προσώπων και Επιχειρή-
σεων για το έτος 2019. 

Ομόφωνα 
 

6 328.  6)Έκτακτο      
Μη άσκηση έφεσης, από τον Οργανι-
σμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.-
Α.) Α’ βαθμού με την επωνυμία Δ 
«ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει 
στη Δράμας (Βερμίου αρ. 2 και 1ης 
Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομί-

Ομόφωνα 
 



μως, κατά της υπ’ αριθ.600/2017 α-
πόφασης του Μονομελούς Διοικητι-
κού Πρωτοδικείου Καβάλας (Β’ 
Τμήματος) –και- κατά των (α) Μαρι-
γούλας Κανάκη του Κωνσταντίνου 
και (β) Ιωάννη Παντούλη του Πανα-
γιώτη, ως μοναδικών κληρονόμων 
του αρχικώς ενάγοντος και ήδη την 
2.1.2002 αποβιώσαντος Παναγιώτη 
Παντούλη του Φωτίου, κατοίκου εν 
ζωή Δράμας, εν ζωή μονίμου υπαλ-
λήλου του Δήμου Δράμας, οι οποίοι 
αμφότεροι συνέχισαν την ανοιγείσα 
με την κρινόμενη αγωγή δίκη, ενώ-
πιον του αρμοδίου δευτεροβάθμιου 
διοικητικού Δικαστηρίου.                                                 

7 329. Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 
831/2018 απόφαση του 1ου κλιμακίου 
της Α.Ε.Π.Π. κατόπιν προδικαστι-
κής  προσφυγής της εταιρίας «Χρυσή 
Χήνα Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης 
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» 
που υποβλήθηκε κατά της υπ’ αριθμ. 
211/2018 κατακυρωτικής απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής.   

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ ο οποίος είπε ότι 
με βάση τα δεδομένα την γνωμοδότηση δηλα-
δή και την απόφαση καλείται η Οικονομική Ε-
πιτροπή να ανατρέξει στον διαγωνισμό εκεί 
όπου υπήρξε εμφιλοχώρηση παράλειψη. Και 
αναφέρεται ότι παράληψη είναι που δεν ζητή-
θηκαν τα δικαιολογητικά από τον πρώτο . Ε-
πομένως πρέπει να πάμε εκεί και να ζητηθούν 
τα δικαιολογητικά.     
Με την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε 
ότι συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ.  

8 330. Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της επι-
τροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης 
των προσφορών του διαγωνισμού 
ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας  
«Σχεδιασμός και ανάλυση προηγμέ-
νων τεχνολογικά συστημάτων για τη 
διαχείριση 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 
actions for the development and 
implementation of new technologies 
for the optimal management of water 
resources in the urban environment” 
και ακρωνύμιο “LYSIS”» και ανά-
δειξη προσωρινού αναδόχου.  

     Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, είπε ότι η θέση 
του είναι σαφής τα προγράμματα αυτά είναι 
προγράμματα για την διευκόλυνση κάποιων 
επιτήδειων ανθρώπων να έχουν εύκολη πρό-
σβαση στον Δημόσιο κορβανά. Και πώς γίνε-
ται 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.     

 

9 331. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 
και έγκριση όρων διακήρυξης συ-
νοπτικού διαγωνισμού με σφρα-
γισμένες προσφορές για την «Προ-
μήθεια χρωμάτων και  συναφών ει-
δών για την επισκευή και συν-
τήρηση των εγκαταστάσεων του Δή-
μου Δράμας (κτίρια, πάρκα, πλατεί-
ες, κοιμητήρια, αθλητικές εγ-
καταστάσεις, διαγράμμιση οδών, 

Ομόφωνα 
 



κτλ)», έτους 2018 

10 332. Έγκριση σχεδίου νέων όρων δημοπ-
ράτησης για το διαγωνισμό της υπη-
ρεσίας «Υλοποίηση των δράσεων Ε-
πικοινωνίας 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”». 

              Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
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. 

 
11 333. Έγκριση σχεδίου νέων όρων δημο-

πρά-τησης για το διαγωνισμό της 
υπηρεσίας «Υλοποίηση Δράσεων 
Προβολής και Δημοσιότητας (Παρα-
δοτέα 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 implementation of new technol-
ogies for the optimal management of 
water resources in the urban envi-
ronment” και ακρωνύμιο “LYSIS”, 
το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνο-
ριακής Συνεργασίας INTERREG V-A 
«ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-
2020». 

               Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
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. 

 

12 334. Έγκριση όρων δημοπράτησης και 
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισ-
μού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ-
ΔΙ-ΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»  

Ομόφωνα 
 

13 335. Έγκριση όρων δημοπράτησης του 
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δια-
γωνισμού για την   «Προμήθεια εξοπ-
λισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων 
(συστήματα υπόγειων κάδων, μετα-
φερόμενοι κάδοι μεγάλου όγκου για 
επιδεικτικές δράσεις»  

Ομόφωνα 
 

14 336. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και 
έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτι-
κού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
και εγκατάσταση ενός υπογείου συ-
στήματος αποκομιδής και διαχωρισ-
μού διαβαθμισμένης συμπίεσης για το 
Δήμο Δράμας»  

Ομόφωνα 
 

15 337. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού 
και πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου 
Δράμας Οικ. Έτους 2018. 

              Κατά Πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του μέλους κ. Μλεκάνη Μι-
χαήλ διότι όπως ανέφερε, ότι δεν έχουν προ-
βλεφθεί ως όφειλαν όλες οι δαπάνες σωστά 
και όλα τα έσοδα σωστά, διότι υπάρχει και 
κατάτμηση σε περισσότερους κωδικούς δαπα-
νών και θα έπρεπε να είναι ομαδοποιημένα 
και να πάνε σε διαγωνισμό, όπως οι μελέτες 
Ενεργειακής Αναβάθμισης.  Στη συνέχει ανέ-
φερε πως, θα τοποθετηθεί εκτενέστερα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. 



Μειοψηφούντος του μέλους κ. Στεφανίδη Ιω-
άννη, αναφέροντας ότι είναι ένας προϋπολο-
γισμός ο οποίος συμπεριλαμβάνει φόρους , 
τέλη και δικαιώματα πολύ ανεβασμένα, δαπά-
νες που κατά την γνώμη μου εκ του αποτελέ-
σματος κρίνονται ότι δεν είναι ουσιώδεις και 
δεν ανταποκρίνεται αυτό το σχέδιο προϋπο-
λογισμού σ’ αυτό που λέμε στις πραγματικές 
ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.   Στη συ-
νέχει ανέφερε πως, θα τοποθετηθεί εκτενέστε-
ρα στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

16 338. Επιβολή φόρων, τελών και δικαιω-
μάτων οικ. Έτους 2019 

                Κατά Πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του μέλους της Ο.Ε. κ. Μλε-
κάνη Μιχαήλ , οποίος ανέφερε ότι δεν το ψηφί-
ζει διότι προβλέπεται μεγάλη αύξηση, χωρίς να 
έχουν υπολογιστεί οι εισφορές που έχει επιβά-
λει η ΔΙΑΜΑΔ.  
Μειοψηφούντος του μέλους της Ο.Ε. κ.  Στε-
φανίδη Ιωάννη, οποίος ανέφερε πως η διοίκη-
ση Μαμσάκου σε προγενέστερο χρόνο πήρε 
όλα εκείνα τα μέτρα με την αύξηση των τελών 
και δικαιωμάτων και εκ των πραγμάτων ο είδη 
επιβαρυμμένος φορομπηχτικός προϋπολογι-
σμός εκτιμά ότι θα δημιουργήσει μεγαλύτερες 
επιβαρύνσεις στα λαϊκά στρώματα.  

      Δράμα 09-11-2018 
          
         Ο  γραμματέας   
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


