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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 1. 1οΈκτακτο   

Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής 

από τον Χ.Κ. 1034/2021 ποσού 

284,73 €, και από τον Χ.Κ. 

1035/2021 ποσού 284,73 €. 

Ομόφωνα 

2 2. 2ο Έκτακτο 

Κατακύρωση πρακτικού του συνο-
πτικού διαγωνισμού του έργου: 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑ-
ΜΟΥ» 

Ομόφωνα  
Με την παρατήρηση του μέλους της επι-

τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποίος είπε ότι, 
την διαπίστωση που έχουμε κάνει επανειλημ-
μένα και κάποιες φορές ίσως να μην έχουμε 
ψηφίσει αποτελέσματα διαγωνισμού που έ-
χουνε τόσες χαμηλές εκπτώσεις. Νομίζω ότι 
πρέπει να δώσουμε το μήνυμα ότι δεν θα δε-
χόμαστε αυτήν την τακτική η οποία τείνει να 
παγιωθεί. Και εάν ολοι συμφωνούμε να πούμε 
ότι την επόμενη φορά που θα έρθουν τέτοια 
αποτελέσματα σε διαγωνισμό θα κρίνουμε ε-
μείς ασύμφορη την προσφορά και θα ξανά 
προκηρύσσουμε τον διαγωνισμό. Να δώσουμε 
αυτό το μήνυμα γιατί οσο αργούμε να δώσου-
με το μήνυμα αυτή η κατάσταση θα συνεχίζεται 
και ο Δήμος θα χάνει χρήματα μέσα από εκ-
πτώσεις που μπορούν να γίνουν μεγαλύτερες 
και δεν γίνονται. Δεν λέω να πούμε όχι σ’ αυτό 
τον διαγωνισμό αλλά να προειδοποιήσουμε ότι 
θα πούμε όχι σε επόμενους διαγωνισμούς, για 
να μην νομίσουν ότι προσωποποιούμε το θέ-
μα να μην φανεί ότι είναι για κάποιον συγκε-
κριμένα. 

Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Τσιαμπούση Αλέξανδρο, ο οποί-
ος είπε ότι, έχουμε δεί σε άλλες περιπτώσεις 
όπως το έργο του ηλεκτρικού ρολογιού να έ-
χουμε εκπτώσεις 3%, 2% , 1% και το έχουμε 
πολλές φορές για την δε ΔΕΥΑΔ θα ξέρετε 
καλλίτερα από όλους το εχω πεί σε πολλές 
συνεδριάσεις λέω αυτό το πράγμα δηλαδή κα-
λούμε έναν και μας δίνει 1% και παίρνει το έρ-
γο. Δυστυχώς βέβαια το νομικό πλαίσιο που 
επικρατεί όταν έχουμε τέτοιες προσφορές δεν 
μας δίνει την δυνατότητα να κάνουμε και πολ-
λά πράγματα .Φυσικά εάν έχουμε την δυνατό-
τητα να κάνουμε κάτι αυτό θα πρέπει να το 
δούμε. Όμως επειδή είμαστε μπροστά σ’ αλ-
λαγή του νομικού πλαισίου για την ανάθεση 
προμηθειών και έργων να περιμένουμε λίγο. 
Γιατί ταλανίζει όλες τις Δημοτικές αρχές αυτό 
το θέμα αλλά εάν συμφωνούμε με το παρόν 
νομικό πλαίσιο που ισχύει εάν μπορούμε να 
βάλουμε όρια να θεωρούμε ποιο είναι συμφέ-
ρον και ποιο όχι είμαστε υπέρ αυτής της τακτι-
κής    

 
 

3 3. 3ο Έκτακτο 

Ανακήρυξη προσωρινών αναδό-

χων του ανοικτού ηλεκτρονικού 

Ομόφωνα  
 



διαγωνισμού «Προμήθεια Εξοπλι-

σμού (Hardware) και Λογισμικού 

(Software) 

4 4. 4ο Έκτακτο 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρι-

νής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕ-

ΡΟΥ – ΣΚΑΛΩΤΗΣ» 

Ομόφωνα  
 

5 5. 5ο Έκτακτο 

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της 

επιτροπής διεξαγωγής και αξιολό-

γησης των προσφορών του διαγω-

νισμού ανάθεσης της εργασίας   

«Ανάθεση εργασιών χωματουργι-

κών, φορτοεκφόρτωσης  και κοπής 

παρόδιας βλάστησης με τη χρήση 

μηχανημάτων έργου και μεταφοράς 

υλικών με φορτηγά ΔΧ», και κατα-

κύρωση των τμημάτων εργασιών  

A, B, Γ, Δ  και E του διαγωνισμού. 

Ομόφωνα  
 

6 6. Έγκριση όρων επανεκμίσθωσης 

του με αριθμό 5 ισόγειου δημοτικού 

καταστήματος επί των οδών 19ης 

Μαΐου  & Ιπποκράτους 1 στην Δρά-

μα.  

Ομόφωνα  
 

7 7. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο3 της 
επιτροπής διαπραγμάτευσης δια-
γωνισμού  προμηθειών και κατα-
κύρωση για την "Προμήθεια Τροφί-
μων & Λοιπών Αναλώσιμων          
Ειδών Παντοπωλείου 2020” – Τμή-
μα 13 Έλαια ΝΠΔΔ ( Νομικό Πρό-
σωπο Δήμου  Δράμας)"  

Ομόφωνα  
 

8 8. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 4 της 
επιτροπής διεξαγωγής και αξιολό-
γησης των προσφορών του διαγω-
νισμού ανάθεσης της Προμήθειας 
Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων 
Ειδών Παντοπωλείου 2021 - 2022 
και κατακύρωση του διαγωνισμού 
ως προς το Τμήμα 13 «Έλαια» για 
τις ανάγκες του ΝΠΔΔ.  

Ομόφωνα  
 

9 9. Έγκριση πρακτικού Νο 1 ηλεκτρο-
νικού διαγωνισμού του έργου «Α-
ΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»  

Ομόφωνα  
 

10 10. Έγκριση πρακτικού Νο 1 ηλεκτρο-
νικού διαγωνισμού του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟ ΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» 

Ομόφωνα  
Με την παρατήρηση του μέλους της επι-

τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποίος είπε ότι, 
την διαπίστωση που έχουμε κάνει επανειλημ-
μένα και κάποιες φορές ίσως να μην έχουμε 
ψηφίσει αποτελέσματα διαγωνισμού που έ-
χουνε τόσες χαμηλές εκπτώσεις. Νομίζω ότι 
πρέπει να δώσουμε το μήνυμα ότι δεν θα δε-
χόμαστε αυτήν την τακτική η οποία τείνει να 
παγιωθεί. Και εάν ολοι συμφωνούμε να πούμε 
ότι την επόμενη φορά που θα έρθουν τέτοια 



αποτελέσματα σε διαγωνισμό θα κρίνουμε ε-
μείς ασύμφορη την προσφορά και θα ξανά 
προκηρύσσουμε τον διαγωνισμό. Να δώσουμε 
αυτό το μήνυμα γιατί οσο αργούμε να δώσου-
με το μήνυμα αυτή η κατάσταση θα συνεχίζεται 
και ο Δήμος θα χάνει χρήματα μέσα από εκ-
πτώσεις που μπορούν να γίνουν μεγαλύτερες 
και δεν γίνονται. Δεν λέω να πούμε όχι σ’ αυτό 
τον διαγωνισμό αλλά να προειδοποιήσουμε ότι 
θα πούμε όχι σε επόμενους διαγωνισμούς, για 
να μην νομίσουν ότι προσωποποιούμε το θέ-
μα να μην φανεί ότι είναι για κάποιον συγκε-
κριμένα. 

Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Τσιαμπούση Αλέξανδρο, ο οποί-
ος είπε ότι, έχουμε δεί σε άλλες περιπτώσεις 
όπως το έργο του ηλεκτρικού ρολογιού να έ-
χουμε εκπτώσεις 3%, 2% , 1% και το έχουμε 
πολλές φορές για την δε ΔΕΥΑΔ θα ξέρετε 
καλλίτερα από όλους το εχω πεί σε πολλές 
συνεδριάσεις λέω αυτό το πράγμα δηλαδή κα-
λούμε έναν και μας δίνει 1% και παίρνει το έρ-
γο. Δυστυχώς βέβαια το νομικό πλαίσιο που 
επικρατεί όταν έχουμε τέτοιες προσφορές δεν 
μας δίνει την δυνατότητα να κάνουμε και πολ-
λά πράγματα .Φυσικά εάν έχουμε την δυνατό-
τητα να κάνουμε κάτι αυτό θα πρέπει να το 
δούμε. Όμως επειδή είμαστε μπροστά σ’ αλ-
λαγή του νομικού πλαισίου για την ανάθεση 
προμηθειών και έργων να περιμένουμε λίγο. 
Γιατί ταλανίζει όλες τις Δημοτικές αρχές αυτό 
το θέμα αλλά εάν συμφωνούμε με το παρόν 
νομικό πλαίσιο που ισχύει εάν μπορούμε να 
βάλουμε όρια να θεωρούμε ποιο είναι συμφέ-
ρον και ποιο όχι είμαστε υπέρ αυτής της τακτι-
κής    

11 11. Παράταση σύμβασης. Ομόφωνα  
 

12     12.  Ορισμός τριμελούς επιτροπής πα-
ραλαβής προμηθειών για το 2021.  

Ομόφωνα  
 

13 13. Ορισμός τριμελούς επιτροπής δια-
γωνισμών προμηθειών και αξιολό-
γησης ενστάσεων προμηθειών και 
υπηρεσιών για το έτος 2021.  

Ομόφωνα  
 

14 14. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής 
παραλαβής αντικειμένου τμηματι-
κού ή συνολικού, συμβάσεων πα-
ροχής γενικών υπηρεσιών για το 
έτος 2021, του Αυτοτελούς Τμήμα-
τος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυ-
ξης. 

Ομόφωνα  
 

15 15. Έγκριση του πρακτικού της επι-
τροπής διαπραγμάτευσης και κα-
τακύρωση της δημόσιας σύμβασης 
«Προμήθεια αντιδραστηρίων για 
αυτόματη απομόνωση (extraction) 
και για μοριακή ανίχνευση (detec-
tion) του SARS-CoV-2 (COVID-19)». 

 

16 16. Εισήγηση της υπηρεσίας μας σχε-
τικά με την έγκριση της αριθμ. 
71/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Πο-
λιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ( 

Ομόφωνα  
 



Τέταρτη (4) Αναμόρφωση Προϋπο-
λογισμού του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. οικ. 
έτους 2020).  

17 17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας 
του έργου : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΣΤΕΟ-
ΦΥΛΑΚΙΟΥ     ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»  

Ομόφωνα  
 

18 18. Έγκριση πρακτικών Νο 1 και Νο 2 
και ανακήρυξη προσωρινού ανα-
δόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής για την ανάθεση της 
υπηρεσίας «Καθαριότητας Δημοτι-
κών Κτιρίων».  

Ομόφωνα  
 

19 19. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 
και έγκριση όρων διακήρυξης συ-
νοπτικού διαγωνισμού για την «Π-
ρομήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαι-
ολιπαντικών 2021», για το Τμήμα 6 
«Πετρέλαιο Κίνησης» της ΔΕΥΑΔ 

Ομόφωνα  
 

20 20. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 405/-
2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής περί Συγκρότησης επι-
τροπής για την παραλαβή του αντι-
κειμένου των συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προ-
γραμματισμού, Οργάνωσης & Πλη-
ροφορικής για το έτος 2021 

Ομόφωνα  
 

21 21. Έγκριση πρακτικού Νο2 και ανα-
κήρυξη προσωρινού αναδόχου του 
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βά-
σει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 
τιμής για την ανάθεση της υπηρε-
σίας "Ανάπτυξη “Ψηφιακού Συστή-
ματος Πολιτισμικής Ταυτότητας” 
Δήμου Δράμας  

Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφώντας τα μέλη της επιτροπής κ.κ. 
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος και Τσιαμπούσης 
Αλέξανδρος οι οποίοι δεν ψηφίζουν το θέμα 
γιατί είναι μόνο ένας υποψήφιος και κατακυ-
ρώνεται σ’ αυτόν και θεωρούν ότι δεν διασφα-
λίζονται τα συμφέροντα του Δήμου. Διότι υ-
πάρχει μόνο ένας υποψήφιος και εχει δώσει 
μόνον 10% και ζητώ να επαναληφθεί η διαδι-
κασία. Επίσης επεσήμανε ο κ. Τσιαμπούσης 
Αλέξανδρος ότι αυτή είναι μία διαπίστωση την 
οποία έχουμε δεί επανειλημμένα    

22 22. Έγκριση του πρακτικού της επι-
τροπής διαπραγμάτευσης και κα-
τακύρωσης της δημόσιας σύμβα-
σης «Προμήθεια αδιάβροχων στο-
λών υψηλής προστασίας τύπου 
TYVEK».  

Ομόφωνα  
 

 

Δράμα 20-01-2021 
   Ο  γραμματέας 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


