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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 345. 1)Έκτακτο        
Καθορισμός τέλους. 

Ομόφωνα 
    

2 346. 2)Έκτακτο        
 Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 
και έγκριση όρων διακήρυξης συνο-
πτικού διαγωνισμού με    σφραγι-
σμένες προσφορές για την «Προμή-
θεια εξοπλισμού παιδικών χαρών » 

Ομόφωνα 

3 347. 3)Έκτακτο        
Κατακύρωση πρακτικών του συνο-
πτικού διαγωνισμού για την «Προ-
μήθεια και τοποθέτηση πινακίδων 
σήμανσης, ονοματοθεσίας - αριθμο-
δότησης - και λοιπού υλικού σήμαν-
σης για τις ανάγκες του Δήμου Δρά-
μας»  

Ομόφωνα 
   

4 348. 4)Έκτακτο        
Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της ε-
πιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγη-
σης των προσφορών του διαγωνισ-
μού ανάθεσης της υπηρεσίας  «Δια-
χείριση αδέσποτων γατών»  και κα-
τακύρωση του διαγωνισμού. 

Ομόφωνα 
 

5 349. 5)Έκτακτο        
Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της ε-
πιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγη-
σης των προσφορών του διαγωνι-
σμού ανάθεσης της υπηρεσίας  "Λει-
τουργία δημοτικού κυνοκομείου  και 
διαχείριση αδέσποτων ζώων συ-
ντροφιάς για το έτος 2019"  και κα-
τακύρωση του διαγωνισμού.  

Ομόφωνα 
 

6 350. 6)Έκτακτο        
Έγκριση πρακτικού Νο2 και ανακή-
ρυξη προσωρινού αναδόχου του α-
νοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής για την ανάθεση 
της υπηρεσίας “Περιγραφή και ση-
μασία των υδάτινων πόρων στη δια-
συνοριακή περιοχή (D3.1.2), Αξιολό-
γηση της προσβασιμότητας και της 
διασύνδεσης 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-border Water Assets Geopark 
in Nestos area'' και ακρωνύμιο ''CB 

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. 

 



Water Geopark''.  

7 351. Άσκηση ενδίκου μέσου.  Ομόφωνα 
    Την παρατήρηση του μέλους της Επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε 
ότι είναι κλασική περίπτωση γραφειοκρατικής 
διαδικασίας η οποία όμως δεν αλλάζει σε τίπο-
τα το γεγονός ότι το έργο έχει εκτελεσθεί, έχει 
παραληφθεί από την  αρμόδια Επιτροπή του 
Δήμου Δράμας και η οφειλή είναι πραγματική 
και πρέπει να πληρωθεί.   
    Την παρατήρηση του μέλους της Επι-
τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ ο οποίος είπε ότι 
είναι αδιαμφισβήτητη η ολοκλήρωση του έρ-
γου, είναι αδιαμφισβήτητη η πληρωμή του έρ-
γου από τον Δήμο στο τέλος και οποιαδήποτε 
καθυστέρηση η παρελκυστική διαδικασία θα 
καταλήξει εις βάρος και του Δήμου και του δη-
μότη εργολάβου. Επομένως δεν υπάρχει καμία 
σκοπιμότητα να βάζουμε σε πρόσθετα έξοδα 
και των δύο και να ταλαιπωρούμε και τον Δη-
μότη.  

8 352. Κατακύρωση πρακτικού του δια-
γωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΜΥΛΟ-
ΠΟΤΑΜΟΥ»  

Ομόφωνα 
 

9 353. Κατακύρωση πρακτικού  του διαγω-
νισμού του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩ-
ΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΟΥ-
ΔΟΥΝΙΩΝ» 

Ομόφωνα 
 

10 354. Κατακύρωση πρακτικών του συνοπ-
τικού διαγωνισμού για την «Προμή-
θεια εξοπλισμού (hardware) & πακέ-
των λογισμικών (software)»  

Ομόφωνα 
 

      Δράμα 27-11-2018 
          
         Ο  γραμματέας   
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


