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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 364. 1)Έκτακτο        
Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 
του συνοπτικού διαγωνισμού για 
την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδι-
κών χαρών» 

Ομόφωνα 
    

2 365. 2)Έκτακτο     
  Επικύρωση των πρακτικών Νο 1 
και Νο 2 της επιτροπής αξιολόγησης 
του  ηλεκτρονικού δημόσιου διαγω-
νισμού με ανοικτή διαδικασία και 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την 
ανάθεση της υπηρεσίας «Καθαριότη-
τα δημοτικών κτιρίων» για το χρο-
νικό διάστημα από 17/4/2019 έως 
16/4/2020 και ανακήρυξη προσωρι-
νού αναδόχου αυτών. 

Κατά Πλειοψηφία 
      Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Στεφανίδη Ιωάννη, αναφέροντας ότι 
εγώ το καταψηφίζω γιατί έχω μία διαφορετική 
προσέγγιση στα ζητήματα αυτά, θα έπρεπε δη-
λαδή να υπάρχει μόνιμο προσωπικό για να κάνει 
αυτή την δουλειά. Οι συμβάσεις οι οποίες υπο-
γράφονται ενδεχομένως να είναι και με το γράμ-
μα του νόμου , αλλά εγώ διαφωνώ έχω μία άλλη 
ιδίαν αντίληψη.  

 

3 366. 3)Έκτακτο        
 Κατακύρωση των πρακτικών του 
επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών 
Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου»  
για το έτος 2019.  

Ομόφωνα 
    

4 367. 4)Έκτακτο        
Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 2 της ε-
πιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγη-
σης των προσφορών του διαγωνι-
σμού ανάθεσης της εργασίας  «Με-
ταφορά των Αστικών Στερεών Απο-
βλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας 
από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Α-
πορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου 
Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής 
Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 
Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερ-
ρών που βρίσκεται στην θέση “Ερεί-
πια Νεράιδας” αγροκτήματος Πα-
λαιοκάστρου της κτηματικής περιο-
χής Δήμου Ηράκλειας » προϋπολο-
γισμού 59.899,86 € (χωρίς Φ.Π.Α) και 
κατακύρωση του διαγωνισμού .  

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 

κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι δεν ψηφίζει 

όχι για το πρακτικό διεξαγωγής της δημοπρα-

σίας αλλά επειδή δεν συμφωνεί να γίνει αυτή η 

δαπάνη από τον Δήμο. 

       Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, είπε ότι 
εχει ωριμάσει ο χρόνος, υπάρχουν και τα ανά-
λογα μηχανικά μέσα ώστε αυτή η δαπάνη να 
έχει γίνει από την ιδία την υπηρεσία του Δήμου 
χωρίς την διαμεσολάβηση τρίτων . Και δεν εχει 
σχέση αυτό να κάνει με την δημοπράτηση του 
έργου, η δημοπράτηση μπορεί να έγινε με 
τους όρους που ο νόμος επιβάλλει αλλά είναι 
το θέμα ότι έπρεπε να λυθεί αυτό το θέμα εδώ 
και χρόνια απλό θέμα και δεν είναι υποχρεωτι-
κό ο Δήμος να δαπανά τόσα χρήματα για την 
μεταφορά . 

 

5 368. Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 και 
ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 
του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής για την ανάθεση της υ-
πηρεσίας με τίτλο «Δράσεις ενημέ-
ρωσης και ευαισθητοποίησης για τη 

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-



διαχείριση αστικών απορριμμάτων, 
με έμφαση στην πρόληψη παραγω-
γής απορριμμάτων».  

στούς κύκλους παρακοιμώμενους του Ευρω-

μονόδρομου.  

6 369. Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 και 
ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου  
συνοπτικού διαγωνισμού με κριτή-
ριο κατακύρωσης την βέλτιστη σχέ-
ση ποιότητας-τιμής για την ανάθεση 
γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποί-
ηση των δράσεων Επικοινωνίας και 
Διάδοσης (Πακέτο Εργασίας 2 – WP2 
Communication & Dissemination) 
και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (Πα-
κέτο Εργασίας 5 – WP5 Organization 
of events), του έργου “C-reation of a 
cross-border Water Assets Geopark 
in Nestos Area” και ακρωνύμιο “CB 
Water Geopark”, το οποίο εντάσσε-
ται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής 
Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελ-
λάδα – Βουλγαρία 2014-2020»  

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι δεν το ψη-
φίζει 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. 

7 370. Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 και 
ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 
του συνοπτικού διαγωνισμού με κρι-
τήριο κατακύρωσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής για την ανάθεση 
της υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση 
Δράσεων Προβολής και Δημοσιότη-
τας (Παραδοτέα 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 technologies for the optimal 
management of water resources in 
the urban environment” και ακρω-
νύμιο “LYSIS”, το οποίο συγχρημα-
τοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευ-
ρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργα-
σίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ - 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020».  

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι δεν το ψη-
φίζει 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. 

8 371. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρα-
σίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου με 
αριθμό 1103 σχολικού κλήρου 7ου 
Δημοτικού Σχολείου στο Προάστειο 
Δράμας.  

Ομόφωνα 
  

9 372. Κατακύρωση πρακτικών του διεθ-
νούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγω-
νισμού, του Τμήματος 16 (Ελαιολι-
παντικά Δήμου Δράμας) για την 
«Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ε-
λαιολιπαντικών» για το έτος 2019 

Ομόφωνα 
    
 

10 373. Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 
του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια και εγκατάσταση ενός 
υπογείου συστήματος αποκομιδής 

                            Ομόφωνα 

 



και διαχωρισμού διαβαθμισμένης 
συμπίεσης για το Δήμο Δράμας»  

11 374. 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2018. 

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι,  είπε ότι ούτως η 
άλλως έχει καταψηφίσει τον Προϋπολογισμό 
και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου οικ. έ-
τους 2018, για τους γνωστούς λόγους οπότε 
καταψηφίζει και οποιαδήποτε αναμόρφωση 
αυτού.  

      Δράμα 20-12-2018 
          
         Ο  γραμματέας   
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          
 
 
 
 
 


