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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 134. 1οΈκτακτο 

1. Έγκριση  Πρακτικών Νο 1 και Νο 
2 της επιτροπής διεξαγωγής και 
αξιολόγησης των προσφορών και 
ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων 
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγω-
νισμού με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομι-
κή άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής για την ανάθεση της γενικής 
υπηρεσίας "Συντήρηση και επι-
σκευή μεταφορικών μέσων" προϋ-
πολογισμού 50.000,00 ευρώ (συ-
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 
2. Ανάδειξη των προσωρινών ανα-

δόχων για κάθε τμήμα της γενικής 

υπηρεσίας "Συντήρηση και επι-

σκευή μεταφορικών μέσων".  

Ομόφωνα 
 

2 135. 2οΈκτακτο 

«Κατακύρωση πρακτικών δημοπ-

ρασίας εκμίσθωσης του ισόγειου 

δημοτικού καταστήματος με αριθ-

μό 3 (παλαιό 4) στο ανακαινισμένο 

κτίριο του παλαιού δημαρχείου. 

Ομόφωνα  
 Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Ζαχαριάδη Παύλου, ο οποίος 
είπε ότι φυσικά και συμφωνεί απλά θέτει σαν 
σημείωση ότι από την στιγμή πού υπάρχουν 
τρία ακίνητα τα οποία γίνονται ένα, με διαφορε-
τικούς χρόνους λήξης, πάντα θα υπάρχει αυτό 
το πρόβλημα θα λήγει το ένα και ενώ κανονικά 
θα πρέπει να δοθεί το μίσθιο σε χρήση και 
στην συνέχεια να επαναδημοπρατηθεί, μια 
ζωή δεν θα μπορεί να ισχύει αυτό γιατί θα είναι 
ενεργό μαγαζί. 

 Το μέλος της επιτροπής κ. Σολάκης 
είπε όντως θα αντιμετωπίσουμε αργότερα αυ-
τό το πρόβλημα.  

3 136. 3οΈκτακτο 

«Τροποποίηση της 131/2019 από-
φασης Οικονομικής Επιτροπής  
που αναφέρεται στην έγκριση σχε-
δίου όρων δημοπράτησης επανα-
ληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκ-
τρονικού διαγωνισμού για την «Προ-
μήθεια Εξοπλισμού Διαχείρισης 
Απορριμμάτων (συστήματα υπό-
γειων κάδων, μεταφερόμενοι κάδοι 
μεγάλου όγκου για επιδεικτικές 
δράσεις)». 

Κατά πλειοψηφία   
 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε 
ότι, από την στιγμή που διαφωνεί με τις τεχνι-
κές προδιαγραφές του όλου συστήματος δεν 
μπαίνει στα επι μέρους ζητήματα που προκύ-
πτουν από την διαδικασία εξέλιξης του. 

 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Ζαχαριάδη Παύλου ο οποίος είπε 
ότι, ότι συμφωνεί με τον κ. Στεφανίδη Ιωάννη 

        
 

4 137. Άσκηση η μη ενδίκου μέσου κατά 
της υπ΄ αριθ. 198/2019 διαταγής 
πληρωμής του Μονομελούς Διοικη-
τικού Εφετείου Κομοτηνής. 

Κατά πλειοψηφία   
 Ο αντιδήμαρχος κ. Σολάκης 
Άγγελος εισηγητής του θέματος πρό-
τεινε την απόσυρση του θέματος και 
είπε ότι η Ο.Ε. δεν μπορεί να πάρει 
απόφαση εάν προηγούμενα δεν εχου-
με επί της ουσίας γνωμοδότηση της 
Νομικής Υπηρεσίας και επειδή αυτό 



δεν υπάρχει επιστρέφεται το θέμα πί-
σω μέχρις ότου έρθει η γνωμοδότηση 
της Νομικής Υπηρεσίας, ή διαφορετικά 
λυθούνε και άλλα θέματα και προβλή-
ματα που υπάρχουν στο σώμα διατα-
γής πληρωμής όπου υπάρχει ένα λά-
θος της γραμματείας από την μία γρά-
φει 28.000,00 € και από κάτω γράφει 
όπως εκδώσετε διαταγή πληρωμής για 
82.000,00 €.   
 Το μέλος της επιτροπής κ. 
Στεφανίδη Ιωάννη είπε ότι, συμφω-
νεί με τον κ. Σολάκη Άγγελο. 

 Μειοψηφούντος του μέλους 
της επιτροπής κ. Ζαχαριάδη Παύ-
λου ο οποίος είπε ότι, πιστεύει ότι 
έχει απαντήσει η Νομική Υπηρεσία 
κανονικά επί της ουσίας τις διαταγής 
πληρωμής Την στιγμή που η διαταγή 
πληρωμής με βάσι τον τύπο δεν ι-
σχύει, η γνωμοδότηση δεν έχει νόη-
μα.  

5 138. 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 
 Με την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Ζαχαριάδης Πάυλος ο οποίος είπε 
ότι ψηφίζει Ναι εφόσον δεν υπάρχουν δεσμευ-
τικοί όροι οι οποίοι δεν διεκολύνουν την μαζική 
προσέλευση των προμηθευτών. 

 Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Στεφανίδης Ιωάννης ο οποίος 
είπε ότι συμφωνεί με τον κ. Ζαχαριάδη Παύλο.  

6 139. Ανάκληση της Απόφασης της Οικο-
νομικής Επιτροπής με αριθμ. 
62/2019, και έγκριση νέων όρων δη-
μοπράτησης και συγκρότηση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέ-
της: Μελέτη οριοθέτησης χειμάρρου 
Μεταμόρφωσης Σωτήρος και Περι-
βαλλοντικές Μελέτες οριοθετημένων 
χειμάρρων»  

Ομόφωνα 
  

7 140. Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και Νο 
2 της επιτροπής διεξαγωγής και 
αξιολόγησης των προσφορών του 
διαγωνισμού ανάθεσης της εργασί-
ας  ''Εργασίες πρόληψης και αντι-
πυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδη-
ρονέρου, του Δήμου Δράμας'' 

Ομόφωνα 
 

8 141. Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και Νο 
2 της επιτροπής διεξαγωγής και 
αξιολόγησης των προσφορών του 
διαγωνισμού ανάθεσης της εργασί-
ας  ''Εργασίες πρόληψης και αντι-
πυρικής προστασίας στα περιαστι-
κά δάση της ΔΕ Δράμας, του Δήμου 
Δράμας''.  

Ομόφωνα 
 



9 142. Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγω-
νισμού για την «Προμήθεια υλικών 
φωτισμού .  

Ομόφωνα 
 Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Ζαχαριάδη Παύλου ο οποίος 
είπε εδώ έχουμε οκτώ (8) συμμετέχοντες και οι 
επτά (7) βγαίνουν εκτός από τον διαγωνισμό 
και βγαίνουν με παρόμοια πράγματα, όχι είναι 
αντί για 15 είναι 16 Watt και τα λοιπά. Προφα-
νώς ότι υπήρχε κάποιο θέμα σύγχυσης δεν 
ξέρω εάν ήτανε και ένας μόνο το έπιασε στους 
όρους, μάλλον οι εταιρείες οι περισσότερες 
έχουν άλλες προδιαγραφές σε σχέση με αυτά 
που βλέπω ότι αυτός το παίρνει με 7% όταν οι 
περισσότεροι έχουν τουλάχιστον διπλάσια έκ-
πτωση. Εγώ προτείνω να ξαναγίνει ο διαγωνι-
σμός, έχει το δικαίωμα αυτό η Ο.Ε. να το απο-
φασίσει. Εφόσον από τους οκτώ συμμετέχο-
ντες μόνο ένας καταλήγει με το μικρότερο πο-
σοστό έκπτωσης να πάρει τον διαγωνισμό. 
Μού κάνει φοβερή εντύπωση ότι και οι επτά 
πώς για τους ίδιους λόγους πάνω – κάτω 
βγαίνουν εκτός και μένει μόνο ένας και με την 
μικρότερη προσφορά έκπτωσης. Εγώ προτεί-
νω να μην γίνει αποδεκτή και να ξαναδούν 
τους όρους. 

 Το μέλος της επιτροπής και εισηγη-
τής του θέματος κ. Σολάκης Άγγελος, είπε 
θα το αποσύρουμε το θέμα μέχρις ότου διε-
ρευνήσουμε τι συμβαίνει με τους όρους και 
πώς γίνεται η εφαρμογή αυτή των όρων, εγώ 
τεχνικά δεν μπορώ να τον ακολουθήσω καθό-
λου, γιατί δεν ξέρω καν τι σημαίνει Watt. Το 
αποσύρουμε το θέμα για την επόμενη ή μεθε-
πόμενη συνεδρίαση για τον λόγο ότι πρέπει να 
διερευνήσουμε γιατί το 7% θα μπορούσε ενδε-
χόμενα για τα ίδια συμφέροντα του Δήμου να 
γίνει και 30%.Οπότε ας διερευνήσουμε αυτό 
πρώτα εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα.  

 

    Δράμα 19-07-2019 
      Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


