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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 64. 1οΈκτακτο 

Κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού με 
αριθμό διακήρυξης 34199/13.11.2018 
της υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση 
των δράσεων Επικοινωνίας και Διάδο-
σης (Πακέτο Εργασίας 2 – WP2 
Communication & Dissemination) και 
Διοργάνω-σης Εκδηλώσεων (Πακέτο 
Εργασίας 5 – WP5 Organization of 
events), του έργου “Creation of a cross-
border Water Assets Geopark in Nestos 
Area” και ακρωνύμιο “CB Water 
Geopark”», επαναπροκήρυξη με νέους 
όρους, έγκριση των όρων αυτών και 
συγκρότηση της  επιτροπής διενεργεί-
ας διαγωνισμού. 

Κατά πλειοψηφία  
 Μειοψηφούντος του μέλους της 

επιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος 
είπε ότι είναι κλασική περίπτωση και πάλι 
προγραμμάτων για την εκταμίευση χρημά-
των στους γνωστούς κύκλους παρακοιμώ-
μενους του Ευρωμονόδρομου. 

 

2 65. 2οΈκτακτο 

Κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού με 

αριθμό διακήρυξης 34211/13.11.2018 

της υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση 

Δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας 

(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 ακρωνύμιο “LYSIS”, το οποίο συγ-

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 

Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργα-

σίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛ-

ΓΑΡΙΑ 2014-2020», επαναπροκήρυξη 

με νέους όρους, έγκριση των όρων αυ-

τών και συγκρότηση της  επιτροπής 

διενεργείας διαγωνισμού. 

Κατά πλειοψηφία  
 Μειοψηφούντος του μέλους της 

επιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος 
είπε ότι είναι κλασική περίπτωση και πάλι 
προγραμμάτων για την εκταμίευση χρημά-
των στους γνωστούς κύκλους παρακοιμώ-
μενους του Ευρωμονόδρομου. 

 
  

3 66. 3οΈκτακτο 

Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτι-
κού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑ-
ΜΟΥ» 

Ομόφωνα 
 

4 67. Κατακύρωση πρακτικού Ν2 του   συ-

νοπτικού διαγωνισμού του έργου: 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» 

 Ομόφωνα 
 

5 68.  Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 2 (κατα-
κύρωσης) της επιτροπής διεξαγωγής 
και αξιολόγησης των προσφορών του 
διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας  
«Μεταφορά των Αστικών Στερεών Α-
ποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας 
από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Α-
πορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δρά-
μας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής 

      Κατά πλειοψηφία  
 Μειοψηφούντος του μέλους της 

επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, 

είπε ότι δεν ψηφίζει όχι για το πρακτικό 

διεξαγωγής της δημοπρασίας αλλά επειδή 

δεν συμφωνεί να γίνει αυτή η δαπάνη από 

τον Δήμο. 



Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφε-
ρειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που 
βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράι-
δας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου 
της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηρά-
κλειας » προϋπολογισμού 59.900,00 € 
(χωρίς Φ.Π.Α) και κατακύρωση του 
διαγωνισμού .  

 Μειοψηφούντος του μέλους της 
επιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, 
είπε ότι εχει ωριμάσει ο χρόνος, υπάρχουν 
και τα ανάλογα μηχανικά μέσα ώστε αυτή 
η δαπάνη να έχει γίνει από την ιδία την 
υπηρεσία του Δήμου χωρίς την διαμεσο-
λάβηση 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 
υποχρεωτικό ο Δήμος να δαπανά τόσα 
χρήματα για την μεταφορά .  

6 69. Υποβολή αίτησης ανάκλησης της 

0078/3η/11-02-2019 Πράξης του VII 

Τμήματος του Κλιμακίου Προληπτικού 

Ελέγχου Δαπανών του Ελεγκτικού Συ-

νεδρίου που αφορά την προμήθεια 

γραμματοθυρίδων στις Τοπικές Κοινό-

τητες Μικροχωρίου, Καλλιφύτου και 

Μοναστηρακίου Δράμας.  

Ομόφωνα 
 

7 70. Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2  της 
επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγη-
σης των προσφορών του διαγωνισμού 
ανάθεσης της εργασίας  «Ανάθεση χω-
ματουργικών και άλλων εργασιών με 
τη χρήση μηχανημάτων έργου και με-
ταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ», και 
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για 
τα τμήματα Α,Β, & Γ αυτής.  

Κατά πλειοψηφία  
 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-

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

 
 

8 71. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οι-
κονομικού έτους 2019. 

 

Κατά πλειοψηφία  
 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.  

 

    Δράμα 26-03-2019 
      Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


