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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 83. 1οΈκτακτο 

Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 
του συνοπτικού διαγωνισμού για 
την «Προμήθεια χρωμάτων και  συ-
ναφών ειδών για την επισκευή και 
συντήρηση των εγκαταστάσεων 
του Δήμου Δράμας (κτίρια, πάρκα, 
πλατείες, κοιμητήρια, αθλητικές ε-
γκαταστάσεις, διαγράμμιση οδών, 
κτλ)»  

Ομόφωνα 

2 84. Υποβολή απολογιστικών οικονομι-
κών στοιχείων Α΄ τριμήνου 2019. 

Ομόφωνα 
  

3 85. Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 
και ανακήρυξη προσωρινού ανα-
δόχου  συνοπτικού διαγωνισμού με 
κριτήριο κατακύρωσης την βέλτι-
στη σχέση ποιότητας-τιμής για την 
ανάθεση γενικής υπηρεσίας με τίτ-
λο «Υλοποίηση των δράσεων Επι-
κοινωνίας και Διάδοσης (Πακέτο 
Εργασίας 2 – WP2 Communication 
& Dissemination) και Διοργάνωσης 
Εκδηλώσεων (Πακέτο 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 εντάσσεται στο 
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνερ-
γασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – 
Βουλγαρία 2014-2020» 

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. 

 

4 86. Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 

και ανακήρυξη προσωρινού ανα-

δόχου του συνοπτικού διαγωνι-

σμού με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομι-

κή άποψη προσφορά βάσει βέλτι-

στης σχέσης ποιότητας – τιμής για 

την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτ-

λο «Υλοποίηση Δράσεων Προβο-

λής 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 deve-lopment and 

implementation of new techno-

logies for the optimal management 

of water resources in the urban 

environment” και ακρωνύμιο “LY-

SIS”, το οποίο συγχρηματοδοτείται 

από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 

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. 

 



Διασυνοριακής Συνεργασίας IN-

TERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑ-

ΡΙΑ 2014-2020». 

5 87. Έγκριση  2ου πρακτικού, κατακύ-
ρωσης του διαγωνισμού μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙ-
ΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩ-
ΡΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ 
ΠΗΓΕΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΑΜΑΣ» 

 

6 88. Κήρυξη ως άγονου του διαγωνι-
σμού με αριθμό διακήρυξης 
31205/19.10. 2018 της υπηρεσίας με 
τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για τη διαχείρι-
ση αστικών απορριμμάτων, με έμ-
φαση στην πρόληψη παραγωγής 
απορριμμάτων» και έγκριση επα-
ναπροκήρυξης αυτού με νέους ό-
ρους. 

 

7 89. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της 
επιτροπής διεξαγωγής και αξιολό-
γησης των προσφορών του δια-
γωνισμού ανάθεσης της εργασίας 
«Συντήρηση κήπων πάρκων» και 
κατακύρωση του διαγωνισμού. 

Κατά πλειοψηφία   
 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-

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

 
8 90. Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έρ-
γου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» 

 

9 91. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της 
επιτροπής διεξαγωγής και αξιολό-
γησης των προσφορών του διαγω-
νισμού ανάθεσης της εργασίας   
''Ανάθεση χωματουργικών και άλ-
λων εργασιών με τη χρήση μηχα-
νημάτων έργου και μεταφοράς υλι-
κών με τη χρήση φορτηγών Δ.Χ.'', 
και κατακύρωση του διαγωνισμού. 

 

10 92. Συμπλήρωση – ανάκληση της υπ’ 
αριθμ. 31/2019 απόφασης Οικονο-
μικής Επιτροπής 

   Κατά πλειοψηφία   
 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι 
θα πρέπει να τροποποιηθούν οι όροι και οι 
κάδοι να είναι μεταλλικοί, βυθιζόμενοι συμπιε-
ζόμενοι και συμβατοί με τα υπάρχοντα απορ-
ριμματοφόρα. 

 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε 
ότι συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ.  

11 93. Έγκριση όρων εκμίσθωσης ισό-
γειου δημοτικού καταστήματος με 
αριθμό 3 (παλαιό 4) το οποίο βρί-
σκεται στο ανακαινισμένο κτίριο 
του παλαιού Δημαρχείου. 

 

12 94. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 

και έγκριση όρων διακήρυξης διεθ-

νούς ανοικτού ηλεκτρονικού δια-

γωνισμού για την «Προμήθεια Γευ-

 



μάτων για την Σίτιση των Μαθητών 

του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου 

Δράμας» για το σχολικό έτος  2019 

– 2020. 

13 95. Έγκριση όρων επανεκμίσθωσης 
δυο (2) καταστημάτων με αριθμό 
Νο 17 & 18  στην δημοτική λαχανα-
γορά Αρκαδικού. 

 

14 96. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά 
της με αρ. 1064/2017 απόφασης του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβά-
λας. 

Κατά πλειοψηφία   
 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-

τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι  
ψηφίζει κατά της άσκησης της έφεσης διότι 
ήταν έργο του Δήμου .     

 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε 
ότι έπρεπε ο Δήμος να εποπτεύει την όλη ερ-
γασία.  

15 97. Άσκηση η μη ενδίκου μέσου.   
16 98. Ορισμός δικαστικού επιμελητού 

λόγω του ότι ο ήδη με την απόφα-
ση 22/2019 της Ο.Ε. κα.  Αβραμίδου 
Γ. Περιστέρα δεν ασκεί πλέον κα-
θήκοντα δικαστικής επιμελήτριας   

 

 

    Δράμα 08-05-2019 
      Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


