
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
2/11-02-2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 

 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 23. 1οΈκτακτο   

1. Έγκριση του  συνημμένου σχεδίου 
της Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ Δήμου Δράμας και  της 
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. με τίτλο : «Λει-
τουργική αναβάθμιση συστήματος 
συλ-λογικής εναλλακτικής διαχείρι-
σης συσκευασιών ή και άλλων π-
ροϊόντων κατά την έννοια του Νό-
μου 2939/2001 και βελτίωση μεθο-
δολογίας Διαχείρισής του – Υποσ-
τηρικτικές ενέργειες Δήμου Δρά-
μας» με διάρκεια της σύμβασης 
από 01-03-2021 έως` 31-12-2021. 

2. Ορισμός του Δημάρχου Δράμας κ. 
Χριστοδουλου Μαμσάκου ως νό-
μιμου εκπροσώπου του Δήμου για 
την υπογραφή της σύμβασης.  
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβού-

λου ως εκπροσώπου  του Δήμου Δ-

ράμας με έναν επιπλέον Δημοτικό 

Σύμβουλο ως αναπληρωτή του σ-

την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθη-

σης της  Προγραμματικής Σύμβα-

σης. 

Ομόφωνα 

2 24. 2οΈκτακτο 

Έγκριση πρακτικού Νο1 και ανα-
κήρυξη προσωρινού αναδόχου του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση της δημόσιας σύμβασης 
«Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ε-
λαιολιπαντικών 2021 για το Τμήμα 
6 «Πετρέλαιο Κίνησης» της 
ΔΕΥΑΔ».  

      Ομόφωνα 

3 25. 3οΈκτακτο 

Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2  

της επιτροπής διεξαγωγής και α-

ξιολόγησης των προσφορών του 

διαγωνισμού ανάθεσης της εργασί-

ας  «Συντήρηση κήπων πάρκων» 

και ανάδειξη προσωρινού αναδό-

χου.  

Ομόφωνα 

4 26. 4οΈκτακτο 

Διαγραφή ή μη οφειλής από το Χ.Κ. 
765/2021 (αρχ. Χ.Κ. 902/2015) 
«Πρόστιμα του ΚΟΚ έτους 2010» 
για τον Σαμαρά Κλεάνθη 

Ομόφωνα 

5 27. 5οΈκτακτο 

Διαγραφή οφειλής ανανέωσης τα-

Ομόφωνα 



φής 

6 28. 6οΈκτακτο 

Μετακίνηση Αντιδημάρχου στην 
Αθήνα.  

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση των μελών της Επιτροπής κ.κ 1) 
Μλεκάνη Μιχαήλ – 2) Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου – 3) 
Τσιαμπούση Αλέξανδρου και 4) Χρυσοχοΐδη Ελευθέ-
ριου, οι οποίοι είπαν ότι πρέπει στα συνημμένα να υπάρ-
χει και το έγγραφο της πρόσκληση ώστε να γνωρίζουν τον 
σκοπό της μετακίνησης 

7 29. 7οΈκτακτο 

Μετακίνηση του  Δημάρχου Δράμας 

κ. Χριστόδουλου Μαμσάκου στην 

Αθήνα 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση των μελών της Επιτροπής κ.κ 1) 
Μλεκάνη Μιχαήλ – 2) Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου – 3) 
Τσιαμπούση Αλέξανδρου και 4) Χρυσοχοΐδη Ελευθέ-
ριου, οι οποίοι είπαν ότι πρέπει στα συνημμένα να υπάρ-
χει και το έγγραφο της πρόσκληση ώστε να γνωρίζουν τον 
σκοπό της μετακίνησης 

8 30. Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έ-

τους 2021.  

Ομόφωνα  

Τα μέλη της επιτροπής : 1) Μλεκάνης Μιχαήλ και 2) 
Καλαϊτζίδης Κων/νος, ψήφισαν θετικά επί της προτεινό-
μενης αναμόρφωσης, επισημαίνοντας όμως την μεγάλη 
καθυστέρηση εκκίνησης εκ μέρους της δημοτικής αρχής 
των διαδικασιών λύσης και εκκαθάρισης της ΔΕΚΠΟΤΑ, 
παρόλο που ορίστηκαν εκπρόσωποι στη διαπαραταξιακή 
επιτροπή, που ορίστηκε γι αυτό το λόγο και θα έπρεπε 
μέσα σε ένα τρίμηνο να έχει ήδη συνεδριάσει, έτσι ώστε 
να μην υπάρχει πρόβλημα και με τη μισθοδοσία. Κατανο-
ούν την αγωνία των εργαζομένων γιατί, το πρόγραμμα  
«Βοήθεια στο σπίτι», είναι της ΔΕΚΠΟΤΑ και θα μεταφερ-
θεί στο ΝΠΔΔ, με καθυστέρηση φυσικά. Τελειώνοντας 
ανέφεραν πως, εξαιτίας της καθυστέρησης, θα υπάρξει  
πρόβλημα και στη λειτουργία του ΚΔΑΠμεΑ. 
    Τα μέλη της επιτροπής : 1) Τσιαμπούσης Αλεξαν-
δρος και 2) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, ψήφισαν θετικά 
επί της προτεινόμενης αναμόρφωσης, συμφωνώντας με 
την μείζονα αντιπολίτευση, αν και είχαν σκοπό να τοποθε-
τηθούν στο ΔΣ, στη συζήτηση για τη λύση και εκκαθάριση 
της ΔΕΚΠΟΤΑ, επισημαίνοντας όμως την μεγάλη καθυ-
στέρηση εκκίνησης εκ μέρους της δημοτικής αρχής των 
διαδικασιών λύσης και εκκαθάρισης της ΔΕΚΠΟΤΑ, πα-
ρόλο που ορίστηκαν εκπρόσωποι στη διαπαραταξιακή 
επιτροπή, που ορίστηκε γι αυτό το λόγο αλλά, δεν υπήρξε 
καμία εξέλιξη. Κάλεσαν τον προεδρεύοντα, ως πρόεδρο 
του ΔΣ, να εντάξει το θέμα της λύσης και εκκαθάρισης της 
ΔΕΚΠΟΤΑ, στο αμέσως επόμενο ΔΣ, να αποσταλεί η ΑΔΣ 
προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ.Θ. και να ξεκινή-
σουν οι διαδικασίες, εικάζοντας πως θα υπάρχει και η 
συναίνεση του Δημάρχου.  

9 31. Έγκριση της με αριθμ. 5/2021 από-

φασης του Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. 

Δράμας σχετικά με την «Τροπο-

ποίηση του προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2021»  

Ομόφωνα 

10 32. 
Έγκριση της με αριθμ. 6/2021 από-

φασης του Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. 

Δράμας σχετικά με την «Τροπο-

ποίηση Στοχοθεσίας οικ. έτους 

2021»  

Ομόφωνα 

11 33. Έγκριση του πρακτικού της επι-

τροπής διαπραγμάτευσης και κα-

τακύρωση της δημόσιας σύμβασης 

«Προμήθεια γαντιών βινυλίου για 

το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας και 

είδη άμεσης ανάγκης εργαζομένων 

ΕΚΑΒ»  

Ομόφωνα 

12 34. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της 
Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Δια-
γωνισμού Προμηθειών που αφορά 
την ανάθεση της προμήθειας των 

Ομόφωνα 



ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Β («προμήθεια 
αθλητικού υλικού») του αρχικού 
διαγωνισμού για την ανάθεση της 
προμήθειας «Προμήθεια οργάνων 
γυμναστικής για δημιουργία ελεύ-
θερων χώρων άθλησης και προμή-
θεια αθλητικού υλικού»  

13 35. Αποδοχή χρηματοδότησης υλο-
ποίησης του σχεδίου φόρτισης η-
λεκτρικών οχημάτων στο Δήμο 
Δράμας κατόπιν της 201.6/2020 
απόφασης Πρασίνου Ταμείου περί 
ένταξης προτάσεων στον άξονα 
προτεραιότητας 2 «Σχέδια φόρτι-
σης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.-
Η.Ο.)» του χρηματοδοτικού προγ-
ράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020»  

Ομόφωνα 

14 36. Κήρυξη άγονου του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων 

Ειδών Παντοπωλείου 2021 – 2022» 

για το Τμήμα 9 «Είδη Κρεοπωλεί-

ου» του Νομικού Προσώπου Δήμου 

Δράμας (ΝΠΔΔ), και επανάληψή 

του με τους ίδιους όρους.  

Ομόφωνα 

15 37. Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονι-
κού διαγωνισμού του έργου: «Ο-
ΔΟΠΟΙΙΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ – ΜΑΚΡΥΠΛΑ-
ΓΙΟΥ.  

Ομόφωνα 

16 38. Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονι-
κού διαγωνισμού του έργου: «Ο-
ΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ».  

Ομόφωνα 

17 39. Έγκριση πρακτικού Νο1 και ανα-
κήρυξη προσωρινού αναδόχου του 
συνοπτικού διαγωνισμού με κριτή-
ριο κατακύρωσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής για 
την ανάθεση της υπηρεσίας «Συ-
ντήρηση – επισκευή αθλητικών ε-
γκαταστάσεων».  

Ομόφωνα 

18 40. Έγκριση της με αριθμ. 1/2021 από-

φασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. 

σχετικά με την «Κατάρτιση και Ψή-

φιση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της 

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.  οικ. έτους 2021»  

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντων των μελών της επιτροπής: 
1) Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτζίδης 
Κων/νου , με την επισήμανση πως , πέρα από 
τις μισθοδοσίες και τις ανάγκες πληρωμής των 
λειτουργικών εξόδων που θεωρούνται δικαιο-
λογημένες, να γίνει προσπάθεια και να είναι 
αποτελεσματική,  για την άμεση πληρωμή των 
δαπανών από παρελθόντα έτη , πριν το κλεί-
σιμο της ΔΕΚΠΟΤΑ γιατί, στην περίπτωση που 
δεν εξοφληθούν αυτές οι οφειλές , με την δια-
δικασία της λύσης και της εκκαθάρισης της 
Επιχείρησης, θα αργήσουν πάρα πολύ η απο-
πληρωμή τους.   
 Δεν μπορεί, έτσι όπως εισάγεται το 
σχέδιο δράσης και ο προϋπολογισμός, η 
ΔΕΚΠΟΤΑ ακόμα και σήμερα, να επικαλείται 
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμμα-



τος πολιτιστικής ανάπτυξης, για προβολή και 
ανάδειξη της ιστορίας, για εκδόσεις κλπ. 
     Μειοψηφούντων των μελών της επιτρο-
πής: 1) Τσιαμπούση Αλεξάνδρου και 2) 
Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου , με την επισήμανση 
ότι πρέπει να είναι καλυμμένες οι μισθοδοσίες 
των υπαλλήλων, μέχρι το διάστημα που θα 
κλείσει η Επιχείρηση, να αποπληρωθούν οι 
υποχρεώσεις αυτής, που δεν έχουνε πληρωθεί 
, να εξακριβωθεί άμεσα  πόσοι υπάλληλοι 
χρειάζονται και εντός του χρόνου που πρέπει 
και με τον σωστό τρόπο ,να ξεκινήσει η διαδι-
κασία απόσπασής τους. 
Δεν αντιλαμβάνονται, πώς εισάγεται ένα σχέ-
διο δράσης και προϋπολογισμός, τα οποία 
καμία σχέση δεν έχουν με τον δρόμο που έχει 
πάρει η ΔΕΚΠΟΤΑ. Δηλαδή, δεν αντιλαμβάνο-
νται αν αυτό είναι ένα μπαϊράκι πολιτικό του 
προέδρου της Επιχείρησης ή εάν είναι σε συ-
νεννόηση με τον δήμαρχο, κάτι το οποίο είναι 
ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, από την στιγμή 
που ο δήμαρχος έχει πει ότι η ΔΕΚΠΟΤΑ θα 
κλείσει γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς ή για 
οποιουσδήποτε  λόγους , αποφασίζοντας τελι-
κά να ενστερνιστεί τη θέση τους. Άρα λοιπόν, 
νομίζουν ότι, δεν τίθεται καν θέμα συζήτησης 
ετησίου σχεδίου  δράσης και προϋπολογισμού, 
αυτής της μορφής  
Σημειώνεται ότι κατά την ώρα συζήτησης του 
θέματος παραβρέθηκε και ο υπάλληλος της 
ΔΕΚΠΟΤΑ  κ. Μουζάκης Βασίλειος (υπάλλη-
λος στο Οικονομικό Τμήμα της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.), 
ο οποίος απάντησε σε ερωτήσεις των μελών 

19 41. Έγκριση της με αριθμ. 2/2021 από-

φασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. 

σχετικά με την «Κατάρτιση και Ψή-

φιση Προϋπολογισμού  οικ. έτους 

2021»  

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντων των μελών της επιτροπής: 
1) Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτζίδης 
Κων/νου , με την επισήμανση πως , πέρα από 
τις μισθοδοσίες και τις ανάγκες πληρωμής των 
λειτουργικών εξόδων που θεωρούνται δικαιο-
λογημένες, να γίνει προσπάθεια και να είναι 
αποτελεσματική,  για την άμεση πληρωμή των 
δαπανών από παρελθόντα έτη , πριν το κλεί-
σιμο της ΔΕΚΠΟΤΑ γιατί, στην περίπτωση που 
δεν εξοφληθούν αυτές οι οφειλές , με την δια-
δικασία της λύσης και της εκκαθάρισης της 
Επιχείρησης, θα αργήσουν πάρα πολύ η απο-
πληρωμή τους.   
 Δεν μπορεί, έτσι όπως εισάγεται το 
σχέδιο δράσης και ο προϋπολογισμός, η 
ΔΕΚΠΟΤΑ ακόμα και σήμερα, να επικαλείται 
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμμα-
τος πολιτιστικής ανάπτυξης, για προβολή και 
ανάδειξη της ιστορίας, για εκδόσεις κλπ. 
 
Μειοψηφούντων των μελών της επιτροπής: 
1) Τσιαμπούση Αλεξάνδρου και 2) Χρυσο-
χοΐδη Ελευθερίου , με την επισήμανση ότι 
πρέπει να είναι καλυμμένες οι μισθοδοσίες των 
υπαλλήλων, μέχρι το διάστημα που θα κλείσει 
η Επιχείρηση, να αποπληρωθούν οι υποχρε-
ώσεις αυτής, που δεν έχουνε πληρωθεί , να 
εξακριβωθεί άμεσα  πόσοι υπάλληλοι χρειάζο-
νται και εντός του χρόνου που πρέπει και με 
τον σωστό τρόπο ,να ξεκινήσει η διαδικασία 
απόσπασής τους. 
Δεν αντιλαμβάνονται, πώς εισάγεται ένα σχέ-



διο δράσης και προϋπολογισμός, τα οποία 
καμία σχέση δεν έχουν με τον δρόμο που έχει 
πάρει η ΔΕΚΠΟΤΑ. Δηλαδή, δεν αντιλαμβάνο-
νται αν αυτό είναι ένα μπαϊράκι πολιτικό του 
προέδρου της Επιχείρησης ή εάν είναι σε συ-
νεννόηση με τον δήμαρχο, κάτι το οποίο είναι 
ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, από την στιγμή 
που ο δήμαρχος έχει πει ότι η ΔΕΚΠΟΤΑ θα 
κλείσει γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς ή για 
οποιουσδήποτε  λόγους , αποφασίζοντας τελι-
κά να ενστερνιστεί τη θέση τους. Άρα λοιπόν, 
νομίζουν ότι, δεν τίθεται καν θέμα συζήτησης 
ετησίου σχεδίου  δράσης και προϋπολογισμού, 
αυτής της μορφής  
Σημειώνεται ότι κατά την ώρα συζήτησης του 
θέματος παραβρέθηκε και ο υπάλληλος της 
ΔΕΚΠΟΤΑ  κ. Μουζάκης Βασίλειος (υπάλλη-
λος στο Οικονομικό Τμήμα της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.), 
ο οποίος απάντησε σε ερωτήσεις των μελών 

 
 

20 42. Έγκριση όρων δημοπράτησης και 
συγκρότηση επιτροπής διαγωνι-
σμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΞΗ-
ΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ»  

Ομόφωνα 

21 43. Έγκριση όρων δημοπράτησης και 
συγκρότηση επιτροπής διαγωνι-
σμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΟΥ 
ΑΓΡΟΥ»  

Ομόφωνα 

22 44. Κατακύρωση πρακτικού του συνο-

πτικού διαγωνισμού του έργου: 

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ – ΝΙΚΟ-

ΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»  

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του μέλους της επιτροπής κ. 

Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποίος είπε ότι, την διαπίστωση που 
έχουμε κάνει επανειλημμένα 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 δεχόμαστε αυτήν την τα-
κτική η οποία τείνει να παγιωθεί. Και εάν ολοι συμφωνού-
με να πούμε ότι την επόμενη φορά που θα έρθουν τέτοια 
αποτελέσματα σε διαγωνισμό θα κρίνουμε εμείς ασύμφο-
ρη την προσφορά και θα ξανά προκηρύσσουμε τον δια-
γωνισμό. Να δώσουμε αυτό το μήνυμα γιατί οσο αργούμε 
να δώσουμε το μήνυμα αυτή η κατάσταση θα συνεχίζεται 
και ο Δήμος θα χάνει χρήματα μέσα από εκπτώσεις που 
μπορούν να γίνουν μεγαλύτερες και δεν γίνονται. Δεν λέω 
να πούμε όχι σ’ αυτό τον διαγωνισμό αλλά να προειδο-
ποιήσουμε ότι θα πούμε όχι σε επόμενους διαγωνισμούς, 
για να μην νομίσουν ότι προσωποποιούμε το θέμα να μην 
φανεί ότι είναι για κάποιον συγκεκριμένα. 

Με την παρατήρηση του μέλους της επιτροπής 
κ. Τσιαμπούση Αλέξανδρο, ο οποίος είπε ότι, έχουμε δεί 
σε άλλες περιπτώσεις όπως το έργο του ηλεκτρικού ρολο-
γιού να έχουμε 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 καλούμε έναν και μας δίνει 1% και παίρνει 
το έργο. Δυστυχώς βέβαια το νομικό πλαίσιο που επικρα-
τεί όταν έχουμε τέτοιες προσφορές δεν μας δίνει την δυνα-
τότητα να κάνουμε και πολλά πράγματα .Φυσικά εάν έ-
χουμε την δυνατότητα να κάνουμε κάτι αυτό θα πρέπει να 
το δούμε. Όμως επειδή είμαστε μπροστά σ’ αλλαγή 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 συμφέρον και ποιο όχι είμαστε 
υπέρ αυτής της τακτικής    

23 45. Κατακύρωση πρακτικού του συνο-

πτικού διαγωνισμού του έργου: 

Ομόφωνα 



«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – ΣΚΑΛΩ-

ΤΗΣ»  

24 46. Κατακύρωση πρακτικού του συνο-

πτικού διαγωνισμού του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»  

Ομόφωνα 

25 47. Κατακύρωση πρακτικού του συνο-

πτικού διαγωνισμού του έργου: «-

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕ-

ΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑ-

ΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ»  

Ομόφωνα 

26 48. Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έρ-

γου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥΓ-

ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 

(ΕΘΝΙΚΟ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»  

Ομόφωνα 

27 49. Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έρ-

γου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»  

Ομόφωνα 

28 50. 1. Έγκριση Πρακτικών Νο 1 και Νο 
2 της επιτροπής διεξαγωγής και 
αξιολόγησης των προσφορών και 
ανακήρυξη των προσωρινών ανα-
δόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής για την ανάθεση της γε-
νικής υπηρεσίας «Συντήρηση και 
επισκευή μεταφορικών μέσων» 
προϋπολογισμού 190.000,00 € (συ-
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 
για τμήματα των ετών 2021 και 
2022.  
2. Ανάδειξη των προσωρινών ανα-
δόχων για κάθε τμήμα της γενικής 
υπηρεσίας «Συντήρηση και επι-
σκευή μεταφορικών μέσων»  

Ομόφωνα 

29 51. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρι-
νής και οριστικής παραλαβής  του 
έργου : « ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΤΕΡΜΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ»  

Ομόφωνα 

30 52. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρι-
νής και οριστικής παραλαβής  του 
έργου : « ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΔΡΑΜΑΣ»  

Ομόφωνα 

31 53. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρι-
νής και οριστικής παραλαβής  του 
έργου : « ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥ-
ΤΟΥ - ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»  

Ομόφωνα 

32 54. Παράταση προθεσμίας περαίωσης 
της μελέτης με τίτλο ¨ΜΕΛΕΤΗ Ο-
ΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΜΕΤΑ-
ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ-

Ομόφωνα 



ΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΙΟΘΕ-
ΤΗΜΕΝΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ»  

33 55. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής 
τμηματικής ή συνολικής παραλα-
βής του αντικειμένου των συμβά-
σεων παροχής υπηρεσιών της 
Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύ-
κλωσης για το έτος 2021.  

Ομόφωνα 

34 56. Συγκρότηση επιτροπής προμήθει-
ας ανταλλακτικών οχημάτων, ελα-
στικών κ.λ.π. για την συντήρηση 
και επισκευή αυτοκινήτων σε ιδιω-
τικά συνεργεία για το έτος 2021.  

Ομόφωνα 

35 57. Ορισμός δικαστικών επιμελητών 
για το έτος 2021.  

Ομόφωνα 

36 58. Έγκριση πρακτικού Νο 3 ηλεκτρο-
νικού διαγωνισμού του έργου: 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» και ακύρωση της 
αριθμ. 359/2020 απόφασης της Ο.Ε.  

Ομόφωνα 

37 59. Υποβολή απολογιστικών οικονομι-
κών στοιχείων Δ΄ τριμήνου 2020.  

Ομόφωνα 

38 60. 1. Έγκριση Πρακτικών Νο 1 και Νο 
2  της επιτροπής διεξαγωγής και 
αξιολόγησης των προσφορών και 
ανακήρυξη των προσωρινών ανα-
δόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής για την ανάθεση της γε-
νικής υπηρεσίας «Καθαρισμός χώ-
ρων παράνομης απόρριψης απορ-
ριμμάτων για λόγους αντιπυρικής 
προστασίας με χρήση μηχανήμα-
τος τύπου προωθητήρα γαιών» 
προϋπολογισμού 26.124,04 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%) , 21.067,77 € (χωρίς το ΦΠΑ) 
για τμήμα του έτους 2021. 
2. Ανάδειξη του προσωρινού ανα-
δόχου για την γενική υπηρεσία Κα-
θαρισμός χώρων παράνομης α-
πόρριψης απορριμμάτων για λό-
γους αντιπυρικής προστασίας με 
χρήση μηχανήματος τύπου προω-
θητήρα γαιών».  

Ομόφωνα 

 

Δράμα 11-02-2021 
Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


