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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 152. 1οΈκτακτο 

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επι-
τροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης 
της εργασίας  "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ"  προϋ-
πολογισμού 50.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
και κατακύρωση του διαγωνισμού 

Ομόφωνα 
 

2 153.  Έγκριση Απολογιστικών στοιχείων για 

την λειτουργία του Καταστήματος Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης (Κοινωνικό Πα-

ντοπωλείο) Δήμου Δράμας για το Α΄ Ε-

ξάμηνο 2019 

Ομόφωνα  
 

3 154. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επι-
τροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης 
της εργασίας  «Εργασίες πρόληψης και 
αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά 
δάση της ΔΕ Δράμας, του Δήμου Δρά-
μας» και κατακύρωση του διαγωνισμού» 

Ομόφωνα 
  

4        155. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επι-
τροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης 
της εργασίας  «Εργασίες πρόληψης και 
αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρο-
νέρου, του Δήμου Δράμας και κατακύ-
ρωση του διαγωνισμού» 

Ομόφωνα 
   

5 156. Έγκριση όρων δημοπράτησης και συ-
γκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου « ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» 

Ομόφωνα 
  

6 157. Έγκριση όρων δημοπράτησης και συ-
γκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ» 

Κατά πλειοψηφία   
  Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής Ζαχαριάδη Παύλου διότι, θε-
ωρεί ότι είναι λάθος η όλη διαδικασία 
από την προμήθεια μέχρι και όλο το δια-
γωνισμό για τη βάση και ενίσταται για 
την αναγκαιότητα του έργου 
    Μειοψηφούντος του μέλους της 
επιτροπής Στεφανίδη Ιωάννη διότι, 
δεν συμφωνεί με τον συγκεκριμένο χώ-
ρο και τον τρόπο διαδικασίας εκτέλεσης 
του έργου και στη βάση αυτή, προσθέ-
τοντας ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί τη 
σκοπιμότητα του συγκεκριμένου έργου 
στο συγκεκριμένο σημείο. Ανέφερε επί-
σης ότι ο Δήμος θα έπρεπε να ξεκινήσει 
τη διαδικασία δημιουργίας του παλιού 
ρολογιού στα τείχη της Δράμας για να 
δοθεί συνέχεια στην ιστορία της περιο-
χής.  

7 158. Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προ-

μήθεια Οικοδομικών Υλικών» 

Ομόφωνα 
 

8 159. Κατακύρωση πρακτικών του διεθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

Ομόφωνα 



την «Προμήθεια Γευμάτων για τη Σίτιση 
των Μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου 
– Λυκείου Δράμας» για το σχολικό έτος 
2019-2020. 

       Με την παρατήρηση του μέλους 

της επιτροπής Στεφανίδη Ιωάννη ότι, 

κακώς οι Δήμοι εμπλέκονται σ’ αυτή τη 

διαδικασία διαχείρισης αυτών των προ-

γραμμάτων. Θα έπρεπε κάθε  μουσικό 

σχολείο, εφόσον υπάρχει αυτή η ανα-

γκαιότητα, να έχει και το ανάλογο προ-

σωπικό σε ότι έχει σχέση με τα γεύματα 

και τη διαδικασία σίτισης των παιδιών  
 

    Δράμα 16-08-2019 
 Η προϊσταμένη του τμήματος 
Υποστήριξης πολιτικών οργάνων   
 
          Μυροφόρα Ψωμά          


