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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 204.  Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνε-
δρίασης και συζήτησης θέματος ως 
κατεπείγον. 

Κ α τ ά    π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
 Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής  
Αποστολίδη Κυριάκου διότι δεν μπορεί να έχει 

άποψη όταν εισάγονται κατεπειγόντως θέματα αρκε-
τών σελίδων.  

2 205.  Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 
και έγκριση όρων διακήρυξης συ-
νοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια γραφικής ύλης και λοι-
πών υλικών γραφείου, προμήθεια 
υλικού εκτυπώσεων, εκτυπώσεις 
και προμήθεια υλικών μηχανογρά-
φησης».  

Ομόφωνα 
 Το μέλος της επιτροπής  Αποστολίδης Κυ-
ριάκος δήλωσε παρών, διότι δεν μπορεί να έχει ά-

ποψη όταν εισάγονται κατεπειγόντως θέματα αρκε-
τών σελίδων. 
 

 

3 206. Έγκριση  όρων δημοπράτησης συνο-
πτικού διαγωνισμού για την ανάθεση 
της σύμβασης  παροχής γενικών υπη-
ρεσιών με τίτλο : «Σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου 
Δράμας» και συγκρότηση της επιτρο-
πής  διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού» 

Ομόφωνα 
 Το μέλος της επιτροπής  Αποστολίδης Κυ-
ριάκος δήλωσε παρών, διότι δεν μπορεί να έχει ά-

ποψη όταν εισάγονται κατεπειγόντως θέματα αρκε-
τών σελίδων. 
 

 

4 207. Παράταση ισχύος προσφοράς.  Ομόφωνα 
 Το μέλος της επιτροπής  Αποστολίδης Κυ-
ριάκος δήλωσε παρών, διότι δεν μπορεί να έχει ά-

ποψη όταν εισάγονται κατεπειγόντως θέματα αρκε-
τών σελίδων.  

5 208. Αίτημα παράτασης του συμβατικού 
χρόνου παράδοσης της δημόσιας 
σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού 
(Hardware) και Λογισμικού (Soft-
ware)».  

Ομόφωνα 

 Το μέλος της επιτροπής  Αποστολίδης 
Κυριάκος δήλωσε παρών, διότι δεν μπορεί να 
έχει άποψη όταν εισάγονται κατεπειγόντως θέ-
ματα αρκετών σελίδων.  

6 209. Αποδοχή των όρων της πρόσκλη-
σης ΑΤ10 και υποβολή πρότασης 
χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στο χρηματοδοτικό 
Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», 
στον άξονα προτεραιότητας : «Παιδεί-
α. Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητι-
σμός», με τίτλο: «Συντήρηση δημοτι-
κών ανοιχτών αθλητικών χώρων, 
σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα 
ΑΜΕΑ».  

Ομόφωνα 
 Το μέλος της επιτροπής  Αποστολίδης 
Κυριάκος δήλωσε παρών, διότι δεν μπορεί να 
έχει άποψη όταν εισάγονται κατεπειγόντως θέ-
ματα αρκετών σελίδων. 
 

 

7 210. Αναγκαστική εκτέλεση της υπ΄αριθ. 
124/2020 οριστικής απόφασης του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Ειδι-
κή Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών), 
κατά το μέρος της που αυτή κηρύχθηκε 
προσωρινώς εκτελεστή.  

Ομόφωνα 
 

Δράμα 27-05-2021 
Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


