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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 339. 1)Έκτακτο        
Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση 
δρόμων πρόσβασης σε Γεωκτηνοτρο-
φικές Εκμεταλλεύσεις»  

Ομόφωνα 
    

2 340. 2)Έκτακτο        
 1. Έγκριση  Πρακτικών Νο 1 και Νο 
2 της επιτροπής διεξαγωγής και α-
ξιολόγησης των προσφορών και α-
νακήρυξη προσωρινών αναδόχων 
του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδο-
τικού διαγωνισμού με κριτήριο ανά-
θεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής για την ανάθεση της υ-
πηρεσίας "Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων" προϋπολογι-
σμού 195.000,00 ευρώ (συμπεριλαμ-
βανομένου του ΦΠΑ 24%). 
2. Ανάδειξη των προσωρινών ανα-
δόχων για κάθε τμήμα της υπηρεσίας 
"Συντήρηση και επισκευή μεταφορι-
κών μέσων" και 
  3. Κήρυξη του διαγωνισμού 
ως άγονου για τo τμήμα 10 διότι δεν 
υποβλήθηκαν προσφορές. 

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε ότι όφειλε 
ο Δήμος της Δράμας η Δημοτική αρχή να δη-
μιουργήσει τις προϋποθέσεις λειτουργίας τμή-
ματος εξυπηρετήσεις αυτών των αναγκών. 

3 341. 3)Έκτακτο        
Ανακήρυξη  προσωρινών αναδόχων 
του επαναληπτικού διεθνούς ανοι-
κτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοι-
πών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπω-
λείου» για τις ανάγκες του Δήμου 
Δράμας, των νομικών του προσώ-
πων και επιχειρήσεων για το έτος 
2019. 

Ομόφωνα 
  Την παρατήρηση του μέλους της επιτρο-
πής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, είπε ότι με 
επιφύλαξη ψηφίζει ναι, ως προς το γεγονός το 
ότι τα καταναλωτικά αγαθά για τις λαϊκές οικο-
γένειες πρέπει να εξασφαλίζονται μέσα από 
μια σταθερή και μόνιμη εργασία και από συ-
ντάξεις που να μπορούν να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες του κόσμου και όχι μέσα από ε-
πιδοματικές πολιτικές.      

4 342. Έγκριση πρακτικού Νο 1 και 
ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 
του συνοπτικού διαγωνισμού με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άπο-
ψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  για 
την ανάθεση της υπηρεσίας «Με-
ταφορά των Αστικών Στερεών Α-
ποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δρά-
μας από τον Σταθμό Μεταφόρ-
τωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του 
Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονο-
μικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.-
Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας 
(Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην 
θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκ-

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε ότι όλες 
αυτές οι δαπάνες θα μπορούσαν να γίνουν με 
ένα στόλο αυτοκινήτων και ένα προσωπικό 
από τον Δήμο της Δράμας.  



τήματος Παλαιοκάστρου της κτη-
ματικής περιοχής Δήμου Ηράκ-
λειας » προϋπολογισμού :74.276,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%)  ή 59.900,00 € (χωρίς ΦΠΑ) .  

5 343. 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 

«Εκχιονισμός - αποπαγοποίηση πε-

ριοχής Δήμου Δράμας για τη χειμε-

ρινή περίοδο Νοέμβριος 2018 – Α-

πρίλιος 2019». 

 

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε ότι είναι 
αδιανόητο στην σημερινή εποχή ολόκληρος 
Δήμος να μην έχει τα κατάλληλα μηχανήματα 
για την πραγματοποίηση αυτής της ανάγκης 
έργα. Εάν και εφόσον δεν παρθούν τα μηχα-
νήματα που ζήτησε ο Δήμος μέσω του προ-
γράμματος Φιλόδημος το συντομότερο δηλαδή 
αν παρθούν τα μηχανήματα αυτά να μην κά-
νουμε κάν την δημοπράτηση αυτή. Εκτιμώ ότι 
τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να διατεθούν 
για την πληρωμή κάποιων ανθρώπων για τον 
χειρισμό αυτών των μηχανημάτων που ζήτησε 
ο Δήμος, γιατί από ότι πληροφορήθηκα ζήτησε 
κατάλληλα μηχανήματα δηλαδή για να γίνει ο 
εκχιονισμός και ότι άλλο προβλέπεται την χει-
μερινή περίοδο 

6 344.  10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018. 

Ομόφωνα 
 

      Δράμα 19-11-2018 
          
         Ο  γραμματέας   
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


