
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
1/18-01-2019ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 

 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 1. 1οΈκτακτο   

Έγκριση όρων εκμίσθωσης ισό-

γειου δημοτικού καταστήματος με 

αριθμό 4β (παλαιό 5α) το οποίο 

βρίσκεται στο ανακαινισμένο κτίριο 

του παλαιού Δημαρχείου                                               

Ομόφωνα 

2 2. 2ο Έκτακτο    
Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ-
ΤΩΝ»  

Ομόφωνα 

3 3. 3ο Έκτακτο    
Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της 
επιτροπής διεξαγωγής και αξιολό-
γησης των προσφορών του διαγω-
νισμού ανάθεσης της γενικής υπη-
ρεσίας  «Περιγραφή και σημασία 
των υδάτινων πόρων στη διασυνο-
ριακή περιοχή (D3.1.2), Αξιολόγηση 
της προσβασιμότητας και της δια-
σύνδεσης των πιθανών Γεωτόπων 
στην Ελληνική περιοχή (D3.1.3) και 
Χαρτογράφηση 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''»  
και κατακύρωση του διαγωνισμού.  

Κατά Πλειοψηφία 

 Μειοψηφούντος του μέλους της 
επιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποί-
ος είπε ότι είναι βαρύγδουποι τίτλοι έργων 
, βαρύγδουποι τίτλοι εταιρειών με μηδενικό 
αποτέλεσμα. 

 

4 4. Έγκριση όρων επανεκμίσθωσης 
δημοτικού οικοπέδου (Ο.Τ. 807) επί 
των οδών Πατριάρχου Διονυσίου- 
Σεφέρη & Βάρναλη, στην Δράμα 
έκτασης 3.354,88 τ.μ. για την δη-
μιουργία χώρου στάθμευσης. 

Ομόφωνα 

5 5. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 
και έγκριση όρων διακήρυξης ανοι-
κτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές για την 
«Προμήθεια Οχημάτων» 

Κατά Πλειοψηφία 

 Μειοψηφούντος του μέλους της 
επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ ο οποίος 
είπε διαφωνεί γιατί θεωρεί ότι κριτήριο κα-
τακύρωσης την συμφέρουσα τιμή και να 
αξιολογείται το μεταχειρισμένο όχημα και 
από τεχνικής άποψης  με μοριοδότηση. 

 Μειοψηφούντος του μέλους της 
επιτροπής κ. Ζαχαριάδης Παύλος ο 
οποίος είπε ότι συμφωνεί με τον κ. Μλε-
κάνη Μιχαήλ. 

 Μειοψηφούντος του μέλους της 
επιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποί-
ος είπε ότι συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη 



Μιχαήλ.  

6 6. Ακύρωση απόφασης 324/2018 Ο.Ε. 
του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣ-
ΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟΥ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

Ομόφωνα 
 

7 7. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡ-
ΓΊΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑ-
ΣΙΝΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» 

Ομόφωνα 

8 8. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγω-
γής και αξιολόγησης προσφορών 
για διαγωνισμούς ανάθεσης συμ-
βάσεων γενικών υπηρεσιών της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το 
έτος 2019.  

Ομόφωνα 

9 9. Έγκριση Πρακτικού Νο 1 για την 
«Προμήθεια χρωμάτων και  συνα-
φών ειδών για την επισκευή και 
συντήρηση των εγκαταστάσεων 
του Δήμου Δράμας (κτίρια, πάρκα, 
πλατείες, κοιμητήρια, αθλητικές ε-
γκαταστάσεις, διαγράμμιση οδών, 
κτλ)»  

Ομόφωνα  
 

10 10. Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτι-
κού διαγωνισμού του έργου 
:«ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ  ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ - 
ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»  

Κατά Πλειοψηφία 
 

11 11. Κατακύρωση πρακτικού  Νο 2 του 
συνοπτικού διαγωνισμού του έρ-
γου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑ-
ΚΙΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» 

Ομόφωνα 

12 12. Κατακύρωση πρακτικών δημοπ-
ρασίας εκμίσθωσης του καταστή-
ματος  με αριθμό Νο 25 στη  δη-
μοτική λαχαναγορά Δράμας. 

Ομόφωνα 

13 13. Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έρ-
γου: «Βελτίωση δρόμων πρόσ-
βασης σε Γεωκτηνοτροφικές Εκμε-
ταλλεύσεις» 

Ομόφωνα 

 

Δράμα 18-01-2019 
Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


