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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 113. 1οΈκτακτο 

Συγκρότηση  επιτροπής  διεξαγω-

γής και αξιολόγησης προσφορών 

για διαγωνισμούς ανάθεσης συμ-

βάσεων γενικών υπηρεσιών του 

Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης για το έτος 

2019. 

Ομόφωνα 

2 114. Κατακύρωση πρακτικού  του ηλεκ-

τρονικού διαγωνισμού του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» 

Ομόφωνα 
  

3 115. Έγκριση σχεδίου όρων δημοπρά-
τησης  της εργασίας «Εργασίες π-
ρόληψης και αντιπυρικής προσ-
τασίας  της ΔΕ Σιδηρονέρου, του 
Δήμου Δράμας»  με ανοικτή  διαδι-
κασία  δημόσιου ηλεκτρονικού δι-
αγωνισμού.  

Ομόφωνα 
       Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο  οποίος 
είπε ότι ψηφίζει Ναι επιφύλαξη διότι είναι ερ-
γασίες τις οποίες θα μπορούσε να κάνει και ο 
ίδιος ο Δήμος της Δράμας εάν είχε φροντίσει 
για την στελεχώσει του Δήμου με το ανάλογο 
προσωπικό και τα ανάλογα μηχανήματα. 

      Με την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Ηλιόπουλος Στέργιος ο οποίος 
είπε ότι συμφωνεί με τον κ. Στεφανίδη Ιωάννη.  

4 116. Έγκριση σχεδίου όρων δημοπρά-
τησης  της εργασίας «Εργασίες π-
ρόληψης και αντιπυρικής προστα-
σίας  στα περιαστικά δάση της ΔΕ 
Δράμας, του Δήμου Δράμας»  με 
ανοικτή  διαδικασία  δημόσιου ηλε-
κτρονικού διαγωνισμού.  

Ομόφωνα 
       Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο  οποίος 
είπε ότι ψηφίζει Ναι επιφύλαξη διότι είναι ερ-
γασίες τις οποίες θα μπορούσε να κάνει και ο 
ίδιος ο Δήμος της Δράμας εάν είχε φροντίσει 
για την στελεχώσει του Δήμου με το ανάλογο 
προσωπικό και τα ανάλογα μηχανήματα. 

      Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Ηλιόπουλος Στέργιος ο οποίος 
είπε ότι συμφωνεί με τον κ. Στεφανίδη Ιωάννη. 

5 117. Κατακύρωση πρακτικών δημοπ-
ρασίας επανεκμίσθωσης δύο (2) 
καταστημάτων με αριθμό 17 & 18  
στην  δημοτική λαχαναγορά Δρά-
μας. 

Ομόφωνα 
 

6 118. Έγκριση  της διαδικασίας  και των  
όρων διακήρυξης  του ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την  
ανάθεση της γενικής υπηρεσίας 
«Συντήρηση και επισκευή μετα-
φορικών μέσων».  

Κατά πλειοψηφία   
 Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε ότι 
θα έπρεπε ο Δήμος να φροντίσει να έχει στε-
λεχώσει την υπηρεσία αυτή έτσι ώστε να μπο-
ρεί να ανταπεξέλθει και να στηρίξει τις ανάγκες 
του Δήμου στο τεχνικό μέρος σε όλα τα επίπε-
δα .    

 

    Δράμα 11-06-2019 
      Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


