
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

16/09-07-2019 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1  1οΈκτακτο 

Άσκηση η μη ενδίκου μέσου 

Ομόφωνα 
ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

2  2οΈκτακτο 

Έγκριση όρων δημοπράτησης διε-

θνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δια-

γωνισμού για την «Προμήθεια Τρο-

φίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ει-

δών Παντοπωλείου» για το οικονο-

μικό έτος 2020.  

Ομόφωνα 
                 ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ  

3 128. 3οΈκτακτο 

Κύρωση πρακτικού Νο1 διεξαγω-
γής συνοπτικού   διαγωνισμού για 
«Εργασία κατεδάφισης   επικινδύ-
νων  και ρυμοτομουμένων κτισμά-
των».  

Ομόφωνα 
        

 

4 129. Κατακύρωση  των πρακτικών του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισ-
μού για την «Προμήθεια Οχημάτων»   

Ομόφωνα 
        

 
5 130. Ανακήρυξη προσωρινoύ αναδόχου  

του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονι-
κού διαγωνισμού για την  «Προμή-
θεια γευμάτων για την σίτιση των 
μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου 
-  Λυκείου Δράμα» σχολικού έτους 
2019-2020. 

Ομόφωνα 
 

6 131. Έγκριση σχεδίου όρων δημοπρά-
τησης επαναληπτικού διεθνούς α-
νοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Δι-
αχείρισης Απορριμμάτων (συστή-
ματα υπόγειων κάδων, μεταφερό-
μενοι κάδοι μεγάλου όγκου για ε-
πιδεικτικές δράσεις)» 

Κατά πλειοψηφία   
 Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι δεν 
το ψηφίζει διότι διαφωνεί για τους εξής λόγους: 
Πρώτον το σύστημα δεν είναι λειτουργικό και 
δεν ζητούνται εγγυήσεις και αποδεικτικά στοι-
χεία από τον ανάδοχο ότι εχει τοποθετηθεί και 
εχει λειτουργίση αποτελεσματικά για εύλογο 
διάστημα χρόνου.  
Δεύτερον διαφωνώ με την τοποθέτηση των 
βυθιζόμενων πλαστκών κάδων οι οποίοι δεν 
είναι συμπιεζόμενοι.Διότι θα παρουσιάζουν 
συχνά ζημιές – καταστροφές και επίσης η από-
κομιδή θα πρέπει να είναι πάρα πολύ συχνή 
διότι ο όγκος των απορριμμάτων που δέχονται 
είναι περιορισμένος και ο αριθμός τους επίσης 
και έτσι σε μία τόσο όμορφη περιοχή που θα 
γίνει με την ανάπλαση της 19ης Μαϊου θα έ-
χουμε τα απορριμματοφόρα να πηγαινοέρχο-
νται τέσσερις και πέντε φορές την ημέρα για να 
αδειάζουν αυτούς κάδους και τα απορρίμματα 
να είναι έξω από τους κάδους.Επίσης δεν είναι 
συμβατοί με τα απορριμματοφόρα που δια-
θέτει ο Δήμος και θα χρειαστούν παρεμβάσεις 
στα απορριμματοφόρα κάτι πού θα δυσκο-
λέψει γενικότερα την λειτουργία του συστήμα-
τος αποκομιδής . Και συμπληρωματικά έτσι 
όπως μπαίνουν οι όροι δημιουργείται η υπό-
νοια ότι πρόκειται για φωτογραφικό διαγωνι-



σμό και αμφιβάλλω εάν υπάρχουνε περισσό-
τεροι του ενός προμηθευτές που μπορούν να 
αν-ταποκριθούν στον διαγωνισμό. 

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

7 132. Συμπλήρωση –Ολοκλήρωση της 
υπ’ αριθμ. 124/2019 απόφασης Ο. 
Ε.  

Ομόφωνα 
 

8 133. Ανάκληση της αριθμ. 301/2018 α-
πόφασης περί  άσκησης ενδίκου 
μέσου (αγωγής) για την έκδοση 
διαταγής απόδοσης της χρήσης 
των καταστημάτων με αριθμό 17 & 
18 στην Δημοτική λαχαναγορά Αρ-
καδικού.  

Ομόφωνα 
 

 

    Δράμα 09-07-2019 
      Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


