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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 16. 1οΈκτακτο   

Έγκριση πρακτικού Νο3 περί α-

πόρριψης προσφοράς του οικονο-

μικού φορέα ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

(Δ.Τ. MEDIA SUITE) και κατάπτω-

σης της εγγυητικής επιστολής συμ-

μετοχής του στο συνοπτικό δι-

αγωνισμό για την ανάθεση γενικής 

υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση 

των δράσεων Επικοινωνίας και Δι-

άδοσης (Πακέτο Εργασίας 2 – WP2 

Communication & Dissemination) 

και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων 

(Πακέτο Εργασίας 5 – WP5 Organi-

zation of events), του έργου με α-

κρωνύμιο “CB Water Geopark”, το 

οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα 

Διασυνοριακής Συνεργασίας 

INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγα-

ρία 2014-2020». 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος είπε 
ότι αποδείχτηκε ότι οι βαρύγδουπες αυτές ε-
ταιρείες στοιχειωδώς δεν ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις ( των βαρύγδουπων έργων ) . 

2 17. 2ο Έκτακτο   

Έγκριση πρακτικού Νο3 περί α-

πόρριψης προσφοράς του οικονο-

μικού φορέα ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

(Δ.Τ. MEDIA SUITE)  και κατάπτω-

σης της εγγυητικής επιστολή συμ-

μετοχής του στον συνοπτικό δια-

γωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικο-

νομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τι-

μής για την ανάθεση της υπηρε-

σίας με τίτλο «Υλοποίηση Δράσεων 

Προβολής και Δημοσιότητας (Πα-

ραδοτέα 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 4.1.2 και 

4.1.3) στα πλαίσια του έργου με α-

κρωνύμιο “LYSIS”, το οποίο συγ-

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμ-

μα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συ-

νεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑ-

ΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020». 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος είπε 
ότι αποδείχτηκε ότι οι βαρύγδουπες αυτές ε-
ταιρείες στοιχειωδώς δεν ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις ( των βαρύγδουπων έργων ) . 

3 18. 3ο Έκτακτο   

Έγκριση πρακτικού Νο3 περί α-

πόρριψης προσφοράς του οικονο-

μικού φορέα «ΡΟΖΑ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ 

Ομόφωνα 
 



ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και κατά-

πτωσης της εγγυητικής επιστολήs 

συμμετοχής του στο διεθνή ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κρι-

τήριο κατακύρωσης την πλέον συμ-

φέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής για 

την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτ-

λο «Δράσεις ενημέρωσης και ευαι-

σθητοποίησης για τη διαχείριση 

αστικών απορριμμάτων, με έμφαση 

στην πρόληψη παραγωγής απορ-

ριμμάτων». 

4 19. 4ο Έκτακτο   

Υποβολή Απόφασης Δημάρχου 

προς έγκριση από την Οικονομική 

Επιτροπή. 

Ομόφωνα 
 

5 20. 5ο Έκτακτο   

1. Ακύρωση της υπ΄ αρ. 342/2018 
απόφασης της Ο.Ε. με θέμα : Έγκ-
ριση πρακτικού Νο 1 και ανακή-
ρυξη προσωρινού αναδόχου του 
συνοπτικού διαγωνισμού «Μετα-
φορά των Αστικών Στερεών Αποβ-
λήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας 
από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου 
Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής 
Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 
της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) 
Σερρών που βρίσκεται στην θέση 
“Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος 
Παλαιοκάστρου της κτηματικής 
περιοχής Δήμου Ηράκλειας »   
2. Λήψη νέας απόφασης έγκρισης 
του  πρακτικού Νο1 με αρ. πρ. 
33704/08-11-2018 και ανακήρυξης 
της εταιρείας «ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥ-
ΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε-
ΤΑΙΡΙΑ» ως προσωρινού αναδό-
χου για την υπηρεσία αυτή. του συ-
νοπτικού διαγωνισμού για την ανά-
θεση της υπηρεσίας «Μεταφορά 
των Αστικών Στερεών Αποβλήτων 
(Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον 
Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμ-
μάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας 
στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Α-
πορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περι-
φερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών 
που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια 
Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιο-
κάστρου της κτηματικής περιοχής 
Δήμου Ηράκλειας » προϋπολογισ-
μού :74.276,00 € (συμπεριλαμβανο-
μένου του ΦΠΑ 24%)  ή 59.900,00 € 
(χωρίς ΦΠΑ). 

Ομόφωνα 
 Με την παρατήρηση του μέλους της 

επιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος 
είπε ότι ο Δήμος της Δράμας μετά από τόσα 
χρόνια εφόσον υπάρχει και ο ανάλογος εξο-
πλισμός αυτή η μεταφορά έπρεπε να γίνεται 
από τον ίδιο τον Δήμο και όχι από εργολά-
βους..  

 



6 21. 6ο Έκτακτο   

Κατακύρωση πρακτικού Ν2 του 

συνοπτικού διαγωνισμού του έρ-

γου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟ-

ΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ» 

Ομόφωνα 
 

7 22. 7ο Έκτακτο   

Ορισμός δικαστικών επιμελητών 

για το έτος 2019. 

Ομόφωνα 
 

8 23. 8ο Έκτακτο   

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγω-
γής και αξιολόγησης προσφορών 
διαγωνισμών για ανάθεση συμβά-
σεων γενικών υπηρεσιών της 
Δ/νσης Δόμησης έτους 2019.  

Ομόφωνα 
 

9 24. Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων 
του Δήμου Δράμας χρήσης 2017 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 163 του Ν. 3463/2006.  

Κατά πλειοψηφία  
Με την παρατήρηση του μέλους της Οι-

κονομικής Επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ ότι 
το ψηφίζει μόνο ως λογιστική αποτύπωση. 
       Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, είπε ότι 
όπως είναι γνωστό ο Οικονομικός απολογι-
σμός – ισολογισμός αποτελεί μεταξύ των άλ-
λων πρακτικά την πιστοποίηση εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού , του τεχνικού προγράμμα-
τος του Δήμου και των τροποποιήσεων καθ’ 
όλη την διάρκεια του προηγούμενου χρόνου 
του 2016. Είναι προϋπολογισμός ένας ισολο-
γισμός ο οποίος εμπεριέχει πάρα πολλούς 
φόρους δυσβάσταχτους για τον κόσμο ένας 
ισολογισμός ο οποίος υιοθετεί τις πράξεις της 
Διοίκησης με τις οποίες ως δημοτικός σύμβου-
λος έχω διαφωνήσει σε πάρα πολλά σημεία. 
Υπό την έννοια αυτή εμπεριέχει και δαπάνες οι 
οποίες μπορεί μεν λογιστικά να έχουν γίνει 
βάσει τους λογιστικούς κανόνες και αποτυπώ-
σεις. Μπορεί το στελεχιακό δυναμικό των Οι-
κονομικών Υπηρεσιών, το λιγοστό στελεχιακό 
δυναμικό προσωπικό των Οικονομικών Υπη-
ρεσιών να έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες 
για να παρουσιάσει αυτά τα στοιχεία δεν μπο-
ρώ όμως να ψηφίσω ούτε την Λογιστική απο-
τύπωση γιατί όπως είπα πολλές φορές στο 
Δημοτικό Συμβούλιο αυτό που μετράει ως 
στοιχείο είναι στο κατά πόσο οι δαπάνες λογι-
στικά μπορεί να στέκουνε. Λοιπόν μπορεί να 
υπάρχει και το ανάλογο νομοθετικό πλαίσιο γι’ 
αυτές τις δαπάνες αλλά επειδή όλα κρίνονται 
εκ του αποτελέσματος υπάρχουνε δαπάνες οι 
οποίες κατά την γνώμη μου δεν θα έπρεπε να 
γίνουν. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν καταψηφί-
ζω και το πολιτικό σκέλος αλλά και την λογι-
στική αποτύπωση. 

Με την παρατήρηση του μέλους της Οι-
κονομικής Επιτροπής κ. Ηλιόπουλου Στερ-
γιου ότι το ψηφίζει μόνο ως λογιστική αποτύ-
πωση.  

10 25. Κατακύρωση  σύμβασης του συνο-

πτικού διαγωνισμού για την :«Προ-

μήθεια εξοπλισμού παιδικών χα-

Ομόφωνα 
 



ρών» 

11 26. Κατακύρωση πρακτικών του συ-
νοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια και εγκατάσταση ενός 
υπογείου συστήματος αποκομιδής 
και διαχωρισμού διαβαθμισμένης 
συμπίεσης για το Δήμο Δράμας»  

Ομόφωνα 
 

12 27. Επικύρωση πρακτικού Νο 3 της ε-

πιτροπής αξιολόγησης του  ηλεκτ-

ρονικού δημόσιου διαγωνισμού με 

ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση 

εργασιών καθαριότητας δημοτικών 

κτιρίων για το χρονικό διάστημα 

από 17/4/2019 έως 16/4/2020 για 

την κατακύρωση της σύμβασης.  

Ομόφωνα 
          Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος 
είπε ότι αυτές οι εργασίες πρέπει να γίνονται 
από μόνιμο προσωπικό του Δήμου και όχι με 
την μεσολάβηση εργολάβων.  
        Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποί-
ος είπε ότι συμφωνεί με τον κ. Στεφανίδη.  

13 28. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της 
επιτροπής διεξαγωγής και αξιολό-
γησης των προσφορών του διαγω-
νισμού ανάθεσης της εργασίας  
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ-
ΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ"  προϋπολο-
γισμού 195.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
και κατακύρωση του διαγωνισμού .  

Κατά πλειοψηφία 
 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-

τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε 
ότι όφειλε ο Δήμος της Δράμας η Δημοτική αρ-
χή να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις λειτουρ-
γίας τμήματος εξυπηρέτησης  αυτών των ανα-
γκών.   

14 29. Συγκρότηση της Επιτροπής αξι-

ολόγησης ενστάσεων για την ανά-

θεση συμβάσεων προμηθειών και 

παροχής γενικών υπηρεσιών για 

το έτος 2019. 

Ομόφωνα 
 

15 30. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγω-
γής και αξιολόγησης προσφορών 
για διαγωνισμούς  ανάθεσης συμ-
βάσεων γενικών υπηρεσιών της 
Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύ-
κλωσης για το έτος 2019.  

Ομόφωνα 
 

16 31. Ματαίωση – επανάληψη δια-

γωνισμού. 
Ομόφωνα 

     Το μέλος της επιτροπής  κ. Καραμπα-
τζάκης Δημήτριος εισηγητής του θέματος 
πρότεινε να τροποποιηθούν οι όροι. 

    Το μέλος της επιτροπής  κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ πρότεινε να τροποποιηθούν οι όροι 
και οι κάδοι να είναι μεταλικοι, συμπιεζόμενοι 
και στα απορρίμματα και εις τα ανακυκλώσιμα 
υλικά.  

17 32. Έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών 

της  αρ. 1/2019 μελέτης και του σχε-

δίου όρων διακήρυξης του ανοικ-

τού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την ανάθεση  της σύμβασης παρο-

χής γενικών  υπηρεσιών με τίτλο  

''Ανάθεση χωματουργικών και άλ-

λων εργασιών με τη χρήση μηχα-

νημάτων έργου και μεταφοράς υλι-

κών με φορτηγά ΔΧ''   

Ομόφωνα 
 Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι,  είπε 
ότι η πάγια θέση του είναι ότι θα έπρεπε ο Δή-
μος με δικό του στελεχιακό δυναμικό να κάνει 
αυτή την εργασία.   

 Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Ηλιόπουλου Στέργιου διότι,  
είπε ότι η πάγια θέση του είναι ότι θα έπρεπε ο 
Δήμος με δικό του στελεχιακό δυναμικό να κά-
νει αυτή την εργασία.   

18 33. Έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών 

της  αρ. 13/2018 μελέτης και του 

Ομόφωνα 
 Με την παρατήρηση του μέλους της 



σχεδίου όρων διακήρυξης του α-

νοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισ-

μού για την ανάθεση  της σύμ-

βασης παροχής γενικών  υπηρε-

σιών με τίτλο  ''Συντήρηση κήπων 

πάρκων''   

επιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι,  είπε 
ότι η πάγια θέση του είναι ότι θα έπρεπε ο Δή-
μος με δικό του στελεχιακό δυναμικό να κάνει 
αυτή την εργασία.   

 Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Ηλιόπουλου Στέργιου διότι,  
είπε ότι η πάγια θέση του είναι ότι θα έπρεπε ο 
Δήμος με δικό του στελεχιακό δυναμικό να κά-
νει αυτή την εργασία.   

19 34. Έγκριση Πρακτικού Νο 2 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 
 

20 35. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2019. 

Κατά πλειοψηφία 
 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, δεν έχει 
ψηφίσει τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικ. 
έτους 2019, οπότε δεν ψηφίζει και οποιαδήπο-
τε αναμόρφωση αυτού  

 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Ηλιόπουλο Στέργιο διότι,  έχει 
καταψηφίσει τον Προϋπολογισμό και το τεχνικό 
πρόγραμμα του Δήμου οικ. έτους 2019, για 
τους γνωστούς λόγους οπότε καταψηφίζει και 
οποιαδήποτε αναμόρφωση αυτού.    

  Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι,  έχει κα-
ταψηφίσει τον Προϋπολογισμό και το τεχνικό 
πρόγραμμα του Δήμου οικ. έτους 2019, για 
τους γνωστούς λόγους οπότε καταψηφίζει και 
οποιαδήποτε αναμόρφωση αυτού 

21 36. Υποβολή απολογιστικών οικονο-
μικών στοιχείων Δ΄ τριμήνου 2018. 

Ομόφωνα 
 Με την παρατήρηση του μέλους της επιτροπής 
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποίος είπε ότι το ψηφίζει 
μόνο ως προς την λογιστική του αποτύπωση. 
 Με την παρατήρηση του μέλους της επιτροπής 
κ. Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος είπε το ψηφίζει 

μόνο ως προς την λογιστική του αποτύπωση. 
 Με την παρατήρηση του μέλους της επιτροπής 
κ. Στεφανίδης Ιωάννης, ο οποίος είπε ότι το ψηφί-
ζει μόνο ως προς την λογιστική του αποτύπωση.  

22 37. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών Προμηθειών (τακτικά 

και αναπληρωματικά) για το έτος 

2019. 

Ομόφωνα 
 

23 38. Έγκριση όρων δημοπράτησης του 

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής 

Συνδρομής» για τις ανάγκες της 

Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας 

(με το Δήμο Δράμας ως Επικεφα-

λής Εταίρος/Δικαιούχος). 

Ομόφωνα 
 

     Δράμα 08-02-2019 
       Ο  γραμματέας   
 

Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


