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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 160. 1οΈκτακτο 

Εκλογή  Αντιπροέδρου της  Οικονομικής  

Επιτροπής .  

Ομόφωνα 
 

2 161. 1οΈκτακτο 

Έγκριση σχεδίου όρων διακήρυξης συ-

νοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες 

προσφορές και συγκρότηση επιτροπής  

διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφο-

ρών για εκτέλεση υπηρεσιών «Συντήρη-

σης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δρά-

μας για το 2020». 

Κατά πλειοψηφία   

 Μειοψηφούντος του μέλους 
της επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ 
ο οποίος είπε διαφωνεί γιατί θέματα 
τα οποία θα εισάγονται ως έκτακτα 
και θα έχουν εισηγήσεις άνω των 
δύο – τριών σελίδων καθώς επίσης 
και όρους διαγωνισμών όπως αυτό 
το θέμα που κατά κανόνα είναι των 
50 και 100 σελίδων δεν μπορούμε 
να το συζητήσουμε και να αποφαν-
θούμε. Διότι έχουν προκύψει στο 
παρελθόν προβλήματα με το να υ-
πάρχουν όροι οι οποίοι κάποιους να 
αποκλείουν ή οι ίδιοι οι προμηθευτές 
να θεωρούν ότι κάποιους ευνοούν 
και εμείς χωρίς να γνωρίζουμε την 
ευθύνη της έγκρισης των όρων να 
αποφα-σίζουμε θετικά. Για τον λόγω 
αυτό και δεν το ψηφίζω. Είμαστε 
99% σίγουροι ότι αυτοί οι όροι να 
εγκριθούν χωρίς καμία διαφοροποί-
ηση αλλά 99%.  

 Μειοψηφούντος του μέλους 
της επιτροπής κ. Καλαϊτζίδη Κων-
σταντίνου ο  οποίος είπε ότι συμ-
φωνεί με τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ. 

  Μειοψηφούντος του μέλους 
της επιτροπής κ. Χρυσοχοΐδη Ε-
λευθέριου ο οποίος είπε ότι δεν το 
ψηφίζει γιατί θα πρέπει να διαβάσει 
όλες αυτές τις σελίδες της διακήρυ-
ξης το οποίο δεν είναι δεν δυνατόν 
να γίνει καθόσον είναι έκτακτο. Και 
συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη , γιατί 
και άλλες φορές έχουνε έρθει διακη-
ρύξεις και δημιουργήθηκαν διάφορα 
προβλήματα. Θα έπρεπε τουλάχι-
στον να το διαβάσουμε να λάβουμε 
γνώση, να το μελετήσουμε ώστε να 
μπορούμε να τοποθετηθούμε. 

 Μειοψηφούντος του μέλους 
της επιτροπής κ. Τσιαμπούση Α-
λέξανδρου ο οποίος είπε ότι συμ-
φωνεί με τον κ. Χρυσοχοΐδη Ελευ-
θέριο.  

3 162. Ανακήρυξη  προσωρινών αναδόχων του 

διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνι-

σμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσί-

μων & Ελαιολιπαντικών » για  τις ανάγ-

Ομόφωνα 
  



κες του Δήμου  Δράμας, των νομικών 

του προσώπων και επιχειρήσεων για το 

έτος 2020. 

4       163. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της 

με αρ. 10882/2017 απόφασης του Συντο-

νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-

κεδονίας – Θράκης που αφορά την 

προσφυγή της Χαλβατζή Μαργαρίτας. 

Ομόφωνα 
   

5 164. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της 
αρ. 10881/06-08-2019 απόφασης του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης που αφορά την 
προσφυγή της «ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.». 

Ομόφωνα 
  

6 165. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της 
αρ. 10880/06-08-2019 απόφασης του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης που αφορά την 
προσφυγή της «ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.». 

Ομόφωνα 
   
 

7 166. Κατακύρωση πρακτικού Νο 3 του συνο-
πτικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟ-
ΠΟΙΪΑ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ». 

Ομόφωνα 
 

8 167. Κατακύρωση πρακτικού Νο 3 του συνο-

πτικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟ-

ΠΟΙΪΑ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ». 

Ομόφωνα 
 

9. 168. Κατακύρωση πρακτικών του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια Υλικών Φωτισμού». 

Ομόφωνα 
 

10. 169. Διαγραφή ή μη οφειλής από πρόστιμο 

παράβασης Κ.Ο.Κ. – ΜΑΣΑΔΗ ΜΑΡΙΑ.  

Ομόφωνα 
 

11. 170. Διαγραφή ή μη οφειλής από πρόστιμο 

παράβασης Κ.Ο.Κ. – RUDA XHEVA.  

Κατά πλειοψηφία   
 Μειοψηφούντος του μέλους 

της επιτροπής κ. Χρυσοχοΐδη Ε-

λευθερίου , διαφωνώντας γιατί θε-

ωρεί ότι δεν υπάρχει επαρκής αιτιο-

λογία για τη διαγραφή και λέγοντας 

ότι δεν προσδιορίζεται το χρώμα του 

αυτοκινήτου. 

12. 171. Διαγραφή οφειλής από το Χ.Κ. 175/2019 

(αρχ. Χ.Κ. 329/2002) «Τέλος χρήσης πε-

ζοδρομίου οικ. έτους 2002 (εμπορεύμα-

τα)» για την εταιρεία «Βασιλειάδης Β. – 

Μαυροβουνιώτης Κ. Ο.Ε.»  

Ομόφωνα 
 

 172. Έγκριση της 41/2019 ΑΔΣ του ΠΟ-
ΦΤΜΜΔ, σχετικά με την 3η αναμόρφωση 
προϋπολογισμού αυτού οικ. έτους 2019. 

Ομόφωνα 
 

 173. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έ-
γκριση όρων δημοπράτησης διεθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την ««Προμήθεια μηχανημάτων έργου 
και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις α-
νάγκες του Δήμου Δράμας και προμήθεια 
δύο υπερκατασκευών απορριμματοφό-
ρων οχημάτων», στα πλαίσια του π-

Ομόφωνα 
 



ρογράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

 

    Δράμα 11-09-2019 
       Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          
 


