
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

13/11-06-2019 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 
 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 102. Άσκηση μη ενδίκου μέσου κατά της 

υπ’ αρ. 139/2018 απόφαση του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβά-

λας (1ο τμήμα – μονομελές) που 

αφορά την προσφυγή της Ελένης 

συζ. Θεοχάρη Κόκκινου.  

Ομόφωνα 

2 103. Άσκηση η μη ενδίκου μέσου κατά 

της υπ’ αρ. 875/2017 απόφαση του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβά-

λας (1ο τμήμα – μονομελές) που 

αφορά την προσφυγή της εταιρίας 

«Ε. Λευκαδίτου & Σια Ε.Ε».  

Ομόφωνα 
  

3 104. Έγκριση όρων διεξαγωγής συνο-
πτικού διαγωνισμού για «Εργασία 
κατεδάφισης επικινδύνων και ρυ-
μοτομουμένων κτισμάτων.»  

Ομόφωνα 
 

4 105. Κατακύρωση πρακτικών δημο-
πρασίας εκμίσθωσης του ισόγειου 
δημοτικού καταστήματος με αριθμό 
4α (παλαιό 5β) στο ανακαινισμένο 
κτίριο του παλαιού δημαρχείου.  

Ομόφωνα 
 

5 106. Έγκριση πρακτικού Νο3 της επι-

τροπής διεξαγωγής και αξιολόγη-

σης προσφορών του διαγωνισμού 

ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας με 

τίτλο «Υλοποίηση των δράσεων 

Επικοινωνίας και Διάδοσης (Πακέ-

το Εργασίας 2 – WP2 Communica-

tion & Dissemination) και Διοργά-

νωσης Εκδηλώσεων (Πακέτο Ερ-

γασίας 5 – WP5 Organization of 

events), του έργου “Creation 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»» και 

κατακύρωση του διαγωνισμού.  

Κατά πλειοψηφία   
 Μειοψηφούντος του μέλους 

της επιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη 
ο οποίος είπε ότι είναι κλασική περί-
πτωση και πάλι προγραμμάτων για την 
εκταμίευση χρημάτων στους γνωστούς 
κύκλους παρακοιμώμενους του Ευρω-
μονόδρομου. 

 Μειοψηφούντος του μέλους 
της επιτροπής κ. Ηλιόπουλο Στέρ-
γιο ο οποίος είπε ότι συμφωνεί με τον 
κ. Στεφανίδη Ιωάννη. 

 

6 107. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της 
επιτροπής διεξαγωγής και αξιολό-
γησης των προσφορών του διαγω-
νισμού ανάθεσης της γενικής υπη-
ρεσίας  με τίτλο «Υλοποίηση Δρά-
σεων 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 

Κατά πλειοψηφία   
 Μειοψηφούντος του μέλους 

της επιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη 
ο οποίος είπε ότι είναι κλασική περί-
πτωση και πάλι προγραμμάτων για την 
εκταμίευση χρημάτων στους γνωστούς 
κύκλους παρακοιμώμενους του Ευρω-
μονόδρομου. 



development and implementation of 
new technolo-gies for the optimal 
management of water resources in 
the urban environment” και ακρω-
νύμιο “LY-SIS”, το οποίο συγχρη-
ματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συ-
νεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑ-
ΔΑ – ΒΟ-ΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», και 
κατακύρωση του διαγωνισμού.  

 Μειοψηφούντος του μέλους 
της επιτροπής κ. Ηλιόπουλο Στέρ-
γιο ο οποίος είπε ότι συμφωνεί με τον 
κ. Στεφανίδη Ιωάννη. 

 

7 108. Κατακύρωση πρακτικού του συνο-
πτικού διαγωνισμού του έργου:« 
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΔΡΑΜΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ »  

Ομόφωνα 
 

8 109. Κατακύρωση πρακτικών του συ-
νοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια σπόρων χλοοτάπητα, 
φυταρίων, δενδρυλλίων, τύρφης, 
κηπευτικού χώματος, λιπασμάτων 
και φυτοφαρμάκων».  

Ομόφωνα 
 

9 110. Έγκριση Πρακτικού Νο 1 για την 
«Προμήθεια Υλικών Φωτισμού»  

Ομόφωνα 
 

10 111. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 
και έγκριση όρων διακήρυξης διε-
θνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δια-
γωνισμού για την «Προμήθεια Υ-
γρών Καυσίμων - Ελαιολιπαντικών» 
(πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου 
κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, ελαιο-
λιπαντικών) του Δήμου Δράμας, των 
νομικών του προσώπων και επιχει-
ρήσεων, για το 2020.  

Ομόφωνα 
      Με την παρατήρηση του μέ-
λους της επιτροπής κ. Στεφανίδη 
Ιωάννη,  ο οποίος είπε ότι το ψηφίζει 
με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν 
μέσα όροι οι οποίοι υποκρύπτουν δό-
λο.  

 
 

11 112. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 
και έγκριση όρων διακήρυξης, Συ-
νοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής για την 
«Προμήθεια οικοδομι-κών υλικών»  

Ομόφωνα 
 

 

    Δράμα 11-06-2019 
      Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


