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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 116. 1οΈκτακτο   

Συγκρότηση Επιτροπής παρα-

λαβής φυσικού εδάφους   

Ομόφωνα 

2 117. 2οΈκτακτο 

Έγκριση πρακτικού Νο 2 του ηλε-
κτρονικού διαγωνισμού του έργου: 
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ - 
ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ - ΤΚ Κ. ΑΓΡΟΥ - ΤΚ 
ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»  

Ομόφωνα  
 

3 118.  3οΈκτακτο 

Ανακήρυξη προσωρινών αναδό-

χων του συνοπτικού διαγωνισμού 

για την «Προμήθεια σπόρων χλοο-

τάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, 

τύρφης, κηπευτικού χώματος, λι-

πασμάτων & φυτοφαρμάκων»  

Ομόφωνα 
 

4 119.  4οΈκτακτο 

Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 
και έγκριση όρων διακήρυξης διε-
θνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δια-
γωνισμού για την «Προμήθεια Υ-
γρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών» 
(πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου 
κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, ελαιο-
λιπαντικών) του Δήμου Δράμας, των 
νομικών του προσώπων και επιχει-
ρήσεων, για το 2021.  

Ομόφωνα 
 

5 120. 5οΈκτακτο 

Συνέχιση  διαγωνιστικής διαδικασί-

ας 

Ομόφωνα 
 

6 121. Υποβολή απολογιστικών οικονομι-

κών στοιχείων Α΄ τριμήνου 2020 

Ομόφωνα 
      Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποίος 
είπε    ότι το ψηφίζει μόνο ως προς την λογι-
στική του αποτύπωση. 
       Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου, ο 
οποίος είπε το ψηφίζει μόνο ως προς την λο-
γιστική του αποτύπωση.  
       Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Τσιαμπούση Αλέξανδρου, ο 
οποίος είπε ότι το ψηφίζει μόνο ως προς την 
λογιστική του αποτύπωση. 
       Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ.Χρυσοχοΐδη Ελευθέριο, ο ο-
ποίος είπε ότι το ψηφίζει μόνο ως προς την 
λογιστική του αποτύπωση.        

7 122. Έγκριση πρόσληψης εποχικού π-

ροσωπικού δίμηνης απασχόλησης 

(πυροφύλακες) για το έτος 2020.  

Ομόφωνα 

8 123. Αποδοχή δωρεάς χρήσης οχήματος 

από την εταιρεία ΑΦΟΙ Ιωαννίδη 

Ομόφωνα  
  



Α.Ε.  

9 124. Έγκριση του πρακτικού Νο 2 της 

επιτροπής διεξαγωγής και αξιολό-

γησης των προσφορών του διαγω-

νισμού ανάθεσης της γενικής υπη-

ρεσίας «Έξυπνο σύστημα παρακο-

λούθησης κλιματικής αλλαγής Δή-

μου Δράμας».  

Ομόφωνα  
 

10 125. Έγκριση πρακτικού Νο 1 του ηλε-

κτρονικού διαγωνισμού του έργου : 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟ-

ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ».  

Ομόφωνα  
 

11 126. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρι-

νής και οριστικής παραλαβής του 

έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑ-

ΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΜΙ-

ΚΡΟΧΩΡΙΟΥ».  

Ομόφωνα  
 

12 127. Υποβολή δύο (2) αποφάσεων Δη-

μάρχου προμήθειας με διαδικασία 

απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με 

την παρ. 8 του δεύτερου άρθρου 

(Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση 

της επάρκειας μέσων ατομικής 

προστασίας και προσωπικής υγιει-

νής ) της πράξης Νομοθετικού Πε-

ριεχομένου 64 «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιο-

ρισμού της διασποράς του κορω-

νοϊού COVID-19»  

Ομόφωνα  
  

13 128. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020.  

Ομόφωνα  
 

14 129. Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της 

επιτροπής διεξαγωγής και αξιολό-

γησης των προσφορών του διαγω-

νισμού ανάθεσης της εργασίας «Α-

νάθεση εργασιών χωματουργικών, 

φορτοεκφόρτωσης και κοπής πα-

ρόδιας βλάστησης με τη χρήση μη-

χανημάτων έργου και μεταφοράς 

υλικών με φορτηγά ΔΧ και συγκε-

κριμένα του Τμήματος Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-

ΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΧ», 

και κατακύρωση του τμήματος ερ-

γασίας Δ του διαγωνισμού.    

Ομόφωνα  
 

15 130. Κατακύρωση πρακτικών του συνο-

πτικού διαγωνισμού για την «Προ-

μήθεια Μέσων Ατομικής Προστασί-

ας για το έτος 2020».  

Ομόφωνα  
 

16 131. Έγκριση όρων δημοπράτησης και 

συγκρότηση επιτροπής διαγωνι-

σμού της υπηρεσίας : «Εργασία 

Ομόφωνα  
 



υποστήριξης και συντήρησης των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστά-

σεων δημοτικών μεγάρων παλαιού 

και νέου και συντήρησης και επι-

σκευής των ηλεκτρομηχανολογι-

κών των αθλητικών εγκαταστάσε-

ων και εργασίες συντήρησης (κα-

θαρισμός κλπ) λεβητοστασίων και 

μηχανημάτων θέρμανσης – ψύξης 

(κλιματιστικών) κοινοτικών και δη-

μοτικών κτιρίων 

17 132. Έγκριση όρων δημοπράτησης του 

έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑ-

ΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»  

Ομόφωνα  
 

18 133. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 

και έγκριση όρων διακήρυξης ανοι-

κτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 

σφραγισμένες προσφορές για την 

«Προμήθεια Υλικών Φωτισμού».  

Ομόφωνα  
 

19 134. Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης 

δημόσιας σύμβασης.  

Ομόφωνα  
 

 

Δράμα 07-05-2020 
Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


