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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 246. 1οΈκτακτο 

Έγκριση της 112/2019 ΑΔΣ του Νομικού 
Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με 
την ΣΤ΄ Αναμόρφωση του προϋπολογι-
σμού  οικ. έτους 2019»  

Ομόφωνα 
 

2 247 Επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων 
οικ. Έτους 2020.  

Κατά πλειοψηφία 

3 248. Κατακύρωση πρακτικών του διεθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ε-
λαιολιπαντικών» για το έτος 2020.  

Ομόφωνα 
 

4 249. Κατακύρωση πρακτικών του επαναλη-
πτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών 
Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών» για το 
έτος 2020.  

Ομόφωνα 
  

5       250. Έγκριση πρακτικού Νο 2 του συνοπτι-
κού διαγωνισμού της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡ-
ΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ-
ΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΧΕΙ-
ΜΑΡΡΩΝ».  

Ομόφωνα 

6 251. Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οικο-
δομικών Υλικών».  

Ομόφωνα 
  

7 252. Έγκριση όρων επαναδημοπράτησης του 
αναψυκτήριου στο άλσος της Κοινότητας 
Κουδουνίων.  

Ομόφωνα 
      

8 253. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έ-
γκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφι-
κής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, 
προμήθεια υλικού εκτυπώσεων, εκτυ-
πώσεις και προμήθεια υλικών μηχανο-
γράφησης»  

Ομόφωνα 
 

9 254. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έ-
γκριση όρων διακήρυξης επαναληπ-
τικού συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – 
ΤΜΗΜΑ Ε (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ)».  

Ομόφωνα 
 

10. 255. Έγκριση όρων δημοπράτησης ηλεκτρο-
νικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή 
διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για 
την ανάθεση εργασιών καθαριότητας 
δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διά-
στημα από 17/4/2020 έως 16/4/2021.  

Ομόφωνα 
 

11. 256. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού δια-
γωνισμού του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΚ 
ΧΩΡΙΣΤΗΣ»  

Ομόφωνα 
 

12. 257. Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 και α-
νακήρυξη προσωρινού αναδόχου του 

Ομόφωνα 



ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση 
της υπηρεσίας "Λειτουργία δημοτικού 
κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς για το έτος 2020". 

13. 258. Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προ-
μήθεια Εξοπλισμού Hardware, Πακέτων 
Λογισμικών (Software) & Δαπάνη στο 
πλαίσιο του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ -  WiFi4EU (CEF)»  

Ομόφωνα 
 

14. 259. Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του 
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγω-
νισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & 
Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπω-
λείου» για τις ανάγκες του Δήμου Δρά-
μας, των νομικών του προσώπων και 
επιχειρήσεων για το έτος 2020.  

Ομόφωνα 
 

15. 260. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου: ÓΔΟ-
ΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟ-
ΠΟΤΑΜΟΥ»  

Ομόφωνα 
 

16. 261. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και 
αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών 
για την σύναψη συμβάσεων γενικών υ-
πηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών για το έτος 2019.  

Ομόφωνα 
 

17. 262. Ορισμός τέλους θέσεων στάσης και 
στάθμευσης έμπροσθεν των ξενοδοχεί-
ων «HYDRAMA GRAND HOTEL» & « 
AGIA HOTEL», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2019 – 
2021.  

Ομόφωνα 
 

18. 263. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πί-
νακα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ 
ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ».  

Ομόφωνα 
 

19. 264. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πί-
νακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ».  

Ομόφωνα 
 

20. 265. Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών.  Ομόφωνα 
 

21. 266. Διαβίβαση αιτήματος του ΑβραμίδηΒα-
σίλειου του Γεωργίου σχετικά με την 
μείωση ποσού από τέλος λαϊκής αγοράς 
έτους 1997.  

Ομόφωνα 
 

22. 267. Κατακύρωση πρακτικού του ηλεκτρονι-
κού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»  

Ομόφωνα 
 

23 268. Κατακύρωση πρακτικών του επαναληπ-
τικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δι-
αγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλι-
σμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (συσ-
τήματα υπόγειων κάδων, μεταφερόμενοι 
κάδοι μεγάλου όγκου για επιδεικτικές 
δράσεις).  

Ομόφωνα 
 

24 269. Υποβολή αίτησης ανάκλησης της υπ΄ 
αριθ. 0189/10η/21-6-2019 απόφασης του 
Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπα-

Ομόφωνα 
 



νών του I Τμήματος του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου.  

25 270. Χορήγηση διατακτικών σε άπορους δη-
μότες.  

Ομόφωνα 
 

 

    Δράμα 18-11-2019 
       Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          
 


