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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 334. 1οΈκτακτο 

Κατακύρωση  των πρακτικών του διε-
θνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνι-
σμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 
ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟΥ»  για τις ανάγκες του Δήμου Δρά-
μας, των  Νομικών του  Προσώπων και 
Επιχειρήσεων για το έτος 2020» 

Ομόφωνα 
 

2 335. 2ο Έκτακτο 

Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση «Υπηρε-
σιών συντήρησης-υποστήριξης εφαρμο-
γών λογισμικού Δήμου Δράμας έτους 
2020» Τμήματος 9»  

Ομόφωνα 
 

3 336. 3ο Έκτακτο 

Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης   προμή-
θειας  γάλακτος  με  διαδικασία κατεπεί-
γοντος για την κάλυψη των αναγκών  
την Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας »  

Ομόφωνα 
   Με την παρατήρηση του μέλους 

της επιτροπής κ. Τσιαμπούση Αλέ-

ξανδρο οτι συμφωνεί ωστόσο θα έ-

πρεπε να κινηθούν οι διαδικασίες ποιο 

γρήγορα ώστε να μην φτάνουμε σ’ αυ-

τές τις ενέργειες ανάθεσης για έκτακτες 

ανάγκες. 

      Με την παρατήρηση του μέλους 

της επιτροπής κ. Χρυσοχοΐδη Ελευ-

θέριου συμφωνώντας με τον κ. Τσια-

μπούση Αλέξανδρο.  

      Με την παρατήρηση του μέλους 

της επιτροπής κ. Καλαϊτζίδη Κων-

σταντίνου συμφωνώντας με τον κ. 

Τσιαμπούση Αλέξανδρο  
4       337. 4ο Έκτακτο 

Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης   προμή-
θειας  καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κί-
νησης –βενζίνη αμόλυβδη)  με  διαδικα-
σία κατεπείγοντος για την κάλυψη των 
αναγκών  των Υπηρεσιών του Δήμου 
Δράμας 

Ομόφωνα 

5 338. 5ο Έκτακτο 

Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 και α-

νακήρυξη προσωρινού αναδόχου του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 

διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για 

την ανάθεση της υπηρεσίας «Εκχιονι-

σμός - αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου 

Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμ-

βριος 2019 – Απρίλιος 2020».  

Ομόφωνα 
  

6 339. Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων του 
Δήμου Δράμας χρήσης 2018 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 
3463/2006.  

Ομόφωνα 
     Με την παρατήρηση του μέλους 

της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καλαϊ-
τζίδη Κωνσταντίνο ότι το ψηφίζει μόνο 
ως προς την λογιστική αποτύπωση. 

      Με την παρατήρηση του μέλους 
της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρυ-



σοχοΐδη Ελευθέριο ότι το ψηφίζει μόνο 
ως προς την λογιστική αποτύπωση, την 
αξιοπιστία, την ορθότητα ενημέρωσης 
σύνταξης και κατάθεσης των Οικονομι-
κών καταστάσεων. 

      Με την παρατήρηση του μέλους 
της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τσια-
μπούση Αλέξανδρου ο οποίος είπε ότι 
συμφωνεί με τον κ. Χρυσοχοΐδη Ελευ-
θέριο.  

7 340. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής 

παραλαβής του έργου; «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε΄ 

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ». 

Ομόφωνα 
 

8 341. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης 

της μελέτης «αναθεώρηση πολεοδομικής 

μελέτης περιοχής επέκτασης . Αμισού 

και μελέτη πράξης εφαρμογής. 

Ομόφωνα 
 

9. 342. Συγκρότησης επιτροπής και αξιολόγη-

σης προσφορών για διαγωνισμούς ανά-

θεσης συμβάσεων παροχής γενικών υ-

πηρεσιών της Δ/νσης Περ/ντος και Πρα-

σίνου για το έτος 2020. 

Ομόφωνα 
 

10. 343. Συγκρότησης επιτροπής για την παρα-

λαβή του αντικειμένου των συμβάσεων 

παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Προ-

γραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφο-

ρικής για το έτος 2020. 

Ομόφωνα 
 

11. 344. Διαγραφή οφειλής από τον χρηματικό 

κατάλογο Κ.Ο.Κ. , ποσού 360,00 € από 

τον Χ.Κ. 1071/2019 (αρχ. 1203/2018 Οικ. 

Έτους 2013). 

Ομόφωνα 

12. 345. Διαγραφή οφειλής από τον Χ.Κ. 

1027/2016, ποσού 80,00 € Οικ. Έτους 

2012 & από τον Χ.Κ. 1029/2016 Οικ. Έ-

τους 2014. 

Ομόφωνα 
 

13. 346. Διαγραφή οφειλής από τον Χ.Κ. 155/2019 

(αρχ. 470/2009), ποσού  200,00 € &, Χ.Κ. 

155/2019 (αρχ. 1344/2010), ποσού  65,50 

€. 

Ομόφωνα 
 

14. 347. Διαγραφή οφειλής από τον Χ.Κ. 551/2019 

(αρχ. 785/2011), ποσού  2.005,82 €. 

Ομόφωνα 
 

15. 348. Διαγραφή οφειλής από τον Χ.Κ. 

1289/2018, ποσού  400,00 € Οικ. Έτους 

2017. 

Ομόφωνα 
 

16. 349. Διαγραφή οφειλής από τον Χ.Κ. 479/2019 

(αρχ. 336/2004), ποσού  135,00 € & από 

τον  Χ.Κ. 667/2019 (αρχ. 909/2012), πο-

σού  80,00 €. 

Ομόφωνα 
 

17. 350. Τροποποίηση – μείωση ποσού από τον 

Χ.Κ. 1027/2013, που αφορά το Οικ. Έτος 

2008 και από τον Χ.Κ. 1092/2013 που 

αφορά το Οικ. Έτος 2008. 

Ομόφωνα 
 



18. 351. Διαγραφή οφειλής από τον Χ.Κ. 663/2019 

(αρχ. Χ.Κ. 904/2012), «Τέλος χρήσης κοι-

νόχρηστων χώρων οικ. έτους 2012 (ε-

μπορεύματα)» για τον Παπαδόπουλο 

Ιωάννη του Σταύρου. 

Ομόφωνα 
 

19. 352. Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από 

χρηματικούς καταλόγους ποσού 52,26 € 

Οικ. Ετών  2017-2018-2019. 

Ομόφωνα 
 

20. 353. Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από 

χρηματικούς καταλόγους ποσού 109,20 € 

για το χρονικό διάστημα από 01-01-2014 

έως 31-12-2014. 

Ομόφωνα 
 

21. 354. Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από 

χρηματικούς καταλόγους ποσού 95,51 € 

Οικ. Ετών  2006 έως και το 2019. 

Ομόφωνα 
 

22. 355. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παρα-

λαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΚΑΛ-

ΛΙΦΥΤΟΥ». 

Ομόφωνα 
 

23. 356. Διαβίβαση πρακτικού του 2ου επαναλη-

πτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξο-

πλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων 

(συστήματα υπόγειων κάδων, μεταφε-

ρόμενοι κάδοι μεγάλου όγκου για επιδει-

κτικές δράσεις.) 

Ομόφωνα 
 

24. 357. Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής πα-

ραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συ-

νολικού, συμβάσεων παροχής γενικών 

υπηρεσιών για το έτος 2020, της Δνσης 

Περ/ντος και Πρασίνου του Δήμου Δρά-

μας. 

Ομόφωνα 
 

25. 358. Συγκρότησης πρωτοβάθμιας και δευτε-

ροβάθμιας τριμελούς επιτροπής παρα-

λαβής αντικειμένου σύμβασης  παροχής 

γενικών υπηρεσιών με τίτλο «ΕΞΥΠΝΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑ-

ΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ » 

Ομόφωνα 
 

26. 359. Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της επι-

τροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 

προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης 

της γενικής «ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑ-

ΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ » 

Ομόφωνα 
 

27. 360. Έγκριση όρων δημοπράτησης και συ-

γκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του 

έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ο-

ΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» 

Ομόφωνα 
          Με την παρατήρηση του μέ-

λους της Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Μλεκάνη Μιχαήλ ο οποίος είπε ότι κάθε 
φορά έρχεται τέτοιου είδους θέματα με 
τον ίδιο τρόπο και νομίζω ότι οι όροι του 
διαγωνισμού όσον αφορά τις τεχνικές 
προδιαγραφές των παρεμβάσεων πρέ-
πει να γίνουν πιο αυστηρές διότι κάθε 
χρονιά τις ίδιες φθορές διορθώνουμε 
στους δρόμους.  



28. 361. Έγκριση όρων δημοπράτησης και συ-

γκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του 

έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ – 

ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – 

ΤΚ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ» 

Ομόφωνα 
 

29. 362. Έγκριση όρων δημοπράτησης και συ-

γκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του 

έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑ-

ΚΙΟΥ – ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕ-

ΡΟΥ – ΤΚ ΣΚΑΛΩΤΗΣ» 

Ομόφωνα 
 

30. 363. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και 

οριστικής  παραλαβής του έργου: «ΣΥ-

ΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΗ-

ΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» 

Ομόφωνα 
 

31. 364. Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑΣ» 

Ομόφωνα 
 

32. 365. Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του 

επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνι-

σμού για την «Προμήθεια Οικοδομικών 

Υλικών» 

Ομόφωνα 
 

33. 366. Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξο-

πλισμού Hardware, Πακέτων Λογισμικών 

(Software & Δαπάνη στο πλαίσιο του 

μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩ-

ΠΗ – WiFi4EU (CEF)»  

Ομόφωνα 
 

34. 367. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας 

εκμίσθωσης του αναψυκτήριου στην κοι-

νότητα Κουδουνίων.  

Ομόφωνα 
 

35. 368. Κατακύρωση πρακτικού του διαγωνι-

σμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟ-

ΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟ-

ΓΙΟΥ»  

Κατά πλειοψηφία 

 Μειοψηφούντος του μέλους 
της επιτροπής κ. Καλαϊτζίδη Κων-
σταντίνο διότι,  είπε ότι είναι πάρα πο-
λύ μικρή η έκπτωση.    

 Με την παρατήρηση του μέ-
λους της επιτροπής κ. Τσιαμπούση 
Αλέξανδρου, ο οποίος είπε ότι δεν το 
πρόβλημα η έκπτωση στο συγκεκριμένο 
έργο αλλά όπου βγάζουμε τέτοιου ύ-
ψους προϋπολογισμού έργα οι εκπτώ-
σεις είναι της τάξης μέγιστά 5-6%, ενώ 
όπου βγάζουμε έργα που ο προϋπολο-
γισμός ξεπερνά τις 60.000 €  οι εκπτώ-
σεις είναι κοντεύουν τα 45-50%.   

    Δράμα 30-12-2019 
       Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          
 


