
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN  
ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   

13η /08-06-2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 
 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  211. 1οΈκτακτο   

Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγω-
νισμού για την  «Προμήθεια και το-
ποθέτηση φωτιστικών στο πάρκο 
πρασίνου και αναψυχής Χωρι-
στής»  

Ομόφωνα 
 

2.  212. 2ο Έκτακτο 

Συγκρότηση Επιτροπής παρα-

λαβής φυσικού εδάφους   

Ομόφωνα 
 

3.  213. 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 δημόσιας σύμβα-
σης "Προμήθεια   εξοπλισμού, κα-
τασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 
στεγάστρων για αναβάθμιση στά-
σεων". 

Ομόφωνα 

4.  214 Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 
και ανακήρυξη προσωρινού ανα-
δόχου του διεθνούς ανοικτού ηλε-
κτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής για την ανάθεση 
της δημόσιας σύμβασης "Προμή-
θεια   τεσσάρων (4) απορριμματο-
φόρων οχημάτων τύπου πρέσας 
χωρητικότητας 16   κ.μ ". 

Ομόφωνα 

5.  215.  Έγκριση του πρακτικού Νο3 της 
επιτροπής διεξαγωγής και αξιολό-
γησης των προσφορών του διαγω-
νισμού ανάθεσης της δημόσιας 
σύμβασης  «Προμήθεια και τοποθέ-
τηση μόνιμου εξοπλισμού στο υφι-
στάμενο καταφύγιο αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς του Δήμου Δρά-
μας »  και κατακύρωση του διαγω-
νισμού.  

Ομόφωνα 

6.  216. Κατακύρωση πρακτικών δημο-
πρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχί-
ων με αριθμό 179, 399,011  σχολι-
κού κλήρου  και αριθμ. 178 (πρώην) 
255) αγροτικού κλήρου Κουδουνί-
ων.  

Ομόφωνα 

7.  217. Έγκριση του πρακτικού Νο3 της 
επιτροπής διεξαγωγής και αξιολό-
γησης των προσφορών του διαγω-
νισμού ανάθεσης της δημόσιας 

Ομόφωνα 



σύμβασης  «Προμήθεια σπόρων 
χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλ-
λίων, τύρφης, κηπευτικού χώματος, 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων»  
και κατακύρωση του διαγωνισμού.  

8.  218. Έγκριση του πρακτικού Νο 4 της 
επιτροπής διεξαγωγής και αξιολό-
γησης των προσφορών και κατα-
κύρωση του διαγωνισμού της γενι-
κής υπηρεσίας «Συντήρηση και ε-
πισκευή μεταφορικών μέσων», 
Τμήμα 11 προϋπολογισμού 
32.612,00 € στην εταιρεία ΤΣΕΚΟΥ-
ΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΖΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΜΕ ΠΡΟ-
ΣΦΕΡΌΜΕΝΗ ΤΙΜΉ 15.400,00€ 

Ομόφωνα 

9.  219. 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 δημόσιας σύμβα-
σης "Προμήθεια   Οικοδομικών Υλι-
κών και Ψυχρής Ασφάλτου". 

Ομόφωνα 

10.  220. Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της 
επιτροπής διεξαγωγής και αξιολό-
γησης των προσφορών του διαγω-
νισμού ανάθεσης της δημόσιας 
σύμβασης «Προμήθεια Γευμάτων 
για την Σίτιση των Μαθητών του 
Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου 
Δράμας 2021 – 2022» και κατακύ-
ρωση του διαγωνισμού.  

Ομόφωνα 
 

11.  221. Έγκριση ασκήσεως έφεσης, από 
τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την 
επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που 
εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου 2 και 
1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται 
νομίμως από τον Δήμαρχό του, 
στρεφομένης κατά των: (1) ομόρ-
ρυθμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ-ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Ο.Ε.» 
και με το διακριτικό τίτλο «ΑΤΛΑ-
ΝΤΙΔΑ», η οποία εδρεύει στη Δρά-
μα (Τέρμα Πατριάρχου Διονυσίου-
Πάρκο Αγίας Βαρβάρας) και εκ-
προσωπείται νομίμως από τους 
ομόρρυθμους εταίρους της -και- 
ήδη δεύτερο και τρίτη των εναγο-
μένων και ήδη δεύτερο και τρίτη 
των εφεσίβλητων, Δημήτριο Μινα-
ρετζή του Ηλία και της Ελευθερίας, 
κάτοικο Δράμας -και- Σταυρούλα 
Καλαϊτζίδου του Γεωργίου και της 
Μαρίας, κάτοικο Δράμας, (2) Δημη-
τρίου Μιναρετζή του Ηλία και της 
Ελευθερίας, κατοίκου Δράμας, ως 

Ομόφωνα 
Τα μέλη της επιτροπής  Μλεκάνης Μι-
χαήλ και Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος 
δήλωσαν παρών. 

 



ομόρρυθμου εταίρου της ως άνω, 
πρώτης των εναγομένων και ήδη 
πρώτης των εφεσίβλητων, ομόρ-
ρυθμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ-ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ 
Ο.Ε.», (3) Σταυρούλας Καλαϊτζίδου 
του Γεωργίου και της Μαρίας, κα-
τοίκου Δράμας,  ως ομόρρυθμης 
εταίρου της ως άνω, πρώτης των 
εναγομένων και ήδη πρώτης των 
εφεσίβλητων, ομόρρυθμης εταιρίας 
με την επωνυμία «ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ-
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Ο.Ε.» -και- (4) Γεωρ-
γίου Καλαϊτζίδη του Θεοδώρου, κα-
τοίκου Δράμας -και- κατά της 
υπ΄αριθ. 124/2020 οριστικής από-
φασης του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία 
Μισθωτικών Διαφορών), ενώπιον 
του Εφετείου Θράκης. 

12.  222.  Μη άσκηση έφεσης, από τον Ορ-
γανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία 
«ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει 
στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης 
Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομί-
μως, κατά της υπ΄αριθ. 694/2020 
απόφασης του Τριμελούς Διοικητι-
κού Πρωτοδικείου Καβάλας (Β΄ 
Τμήματος) -και- κατά της ετερόρ-
ρυθμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
που εδρεύει στη Δράμα, ενώπιον 
του Διοικητικού Εφετείου Κομοτη-
νής. 

Ομόφωνα 
Τα μέλη της επιτροπής  Μλεκάνης Μι-
χαήλ και Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος 
δήλωσαν παρών. 

 

13.  223. Μη άσκηση αναίρεσης, από τον 
Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία 
«ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει 
στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης 
Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομί-
μως, κατά της υπ΄αριθ. Α331/2020 
απόφασης του Μονομελούς Διοικη-
τικού Εφετείου Κομοτηνής (Α΄ Τμή-
ματος – 2ης Σύνθεσης) -και- κατά 
της Ελένης χήρας Θεοχάρη Κόκκι-
νου, το γένος Ηρακλή Ρομπέση, κα-
τοίκου Δράμας, ενώπιον του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας. 

Ομόφωνα 
Τα μέλη της επιτροπής  Μλεκάνης Μι-
χαήλ και Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος 
δήλωσαν παρών. 

 

14.  224. Mη άσκηση έφεσης, από τον Ορ-
γανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυ-
μία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύ-
ει στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 
1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται 
νομίμως, κατά της υπ΄αριθ. 
679/2020 απόφασης του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας 
(Α΄ Τμήματος) -και- κατά της ομόρ-
ρυθμης εταιρίας με την επωνυμία 

Ομόφωνα 
Τα μέλη της επιτροπής  Μλεκάνης Μι-
χαήλ και Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος 

δήλωσαν παρών. 
 



«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε.» που εδρεύει στη Δράμα 
(Στοά Μπέκου), ενώπιον του Διοι-
κητικού Εφετείου Κομοτηνής. 

15.  225. Έγκριση ασκήσεως έφεσης, από 
τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την 
επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που 
εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 
και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται 
νομίμως από τον Δήμαρχό του, 
στρεφομένης κατά της υπ΄αριθ. 
15/2021 οριστικής απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας 
(Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών 
Διαφορών-Εργατική Διαφορά) -και- 
κατά της Ανθούλας Τσεμπετονίδου 
του Αποστόλου, κατοίκου Δράμας 
(Ανδρέα Κάλβου 14), ενώπιον του 
Εφετείου Θράκης. 

Ομόφωνα 
Τα μέλη της επιτροπής  Μλεκάνης Μι-
χαήλ και Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος 
δήλωσαν παρών. 

 

16 226. Μη άσκηση έφεσης, από τον Οργα-
νισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία 
«ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει 
στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης 
Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομί-
μως, κατά της υπ΄αριθ. 683/2020 
οριστικής απόφασης του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας 
(Α΄ Τμήματος) -και- κατά της ομόρ-
ρυθμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε.» που εδρεύει στη Δράμα 
(Στοά Μπέκου), ενώπιον του Διοι-
κητικού Εφετείου Κομοτηνής. 

Ομόφωνα 

Τα μέλη της επιτροπής  Μλεκάνης 
Μιχαήλ και Καλαϊτζίδης Κωνσταντί-

νος δήλωσαν παρών. 
 

17 227. Κάλυψη των θέσεων του Κοινωνι-
κού Λειτουργού και του Ψυχολόγου 
στο Κέντρο Κοινότητας και Παράρ-
τημα Ρομά Δήμου Δράμας. 

Ομόφωνα 
  

18 228. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ 
αριθμ. 10771/08-05-2021 σύμβασης 
που αφορά το ενδέκατο (11) τμήμα 
με τίτλο «Ελαστικά Επιβατικών – 
Φορτηγών και Μ.Ε.» του διαγωνι-
σμού με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕ-
ΣΩΝ» 

Ομόφωνα 
 

19 229. Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2  
της επιτροπής διεξαγωγής και α-
ξιολόγησης των προσφορών του 
διαγωνισμού ανάθεσης της εργασί-
ας  ''Εργασίες καθαρισμού και α-
ποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων 
και οικοπεδικών εκτάσεων για λό-
γους πυροπροστασίας» και ανάδει-
ξη προσωρινού αναδόχου. 

Ομόφωνα 
 

20 230. Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2  
της επιτροπής διεξαγωγής και α-
ξιολόγησης των προσφορών του 
διαγωνισμού ανάθεσης της εργασί-

Ομόφωνα 
 



ας  ''Εργασίες πρόληψης και αντι-
πυρικής προστασίας στα περιαστι-
κά δάση της ΔΕ Δράμας του Δήμου 
Δράμας'' για τα έτη 2021 και 2022 
και ανάδειξη προσωρινού αναδό-
χου. 

21 231. Διαγραφή ποσού από ΧΚ 1413/20-
20 λόγω υποχρεωτικής μείωσης 
μισθωμάτων κατά 40%, του κυλι-
κείου του νέου Δημαρχείου, σε ε-
φαρμογή των μέτρων αντιμε-
τώπισης της επιδημίας του κορω-
νοϊού COVID- 19. 

Ομόφωνα 
 

22 232. Διαγραφή ποσού από ΧΚ 1386/20- 
20 λόγω υποχρεωτικής μείωσης 
μισθωμάτων κατά 40%, του δημοτι-
κού καταστήματος με αριθμό 2 στο 
ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου 
Δράμας, σε εφαρμογή των μέτρων 
αντιμετώπισης της επιδημίας του 
κορωνοϊού COVID- 19. 

Ομόφωνα 
 

23 233. Διαγραφή ποσού από ΧΚ 1472/ 20-
20 λόγω υποχρεωτικής μείωσης 
μισθωμάτων κατά 40%, για τους 
μήνες Νοέμβριο & Δεκέμβριο, του 
αναψυκτηρίου στην Κοινότητα Κα-
λού Αγρού, σε εφαρμογή των μέ-
τρων αντιμετώπισης της επιδημίας 
του κορωνοϊού COVID- 19. 

Ομόφωνα 
 

24 234. Διαγραφή ποσού από ΧΚ 1482/20-
20 λόγω υποχρεωτικής μείωσης 
μισθωμάτων κατά 40%, και προαι-
ρετικής μείωσης μισθωμάτων κατά 
80%, του δημοτικού καταστήματος 
με αριθμό 3 επί της οδού 19ης Μαΐου 
& Ιπποκράτους 1 στην Δράμα, σε 
εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπι-
σης της επιδημίας του κορωνοϊού 
COVID- 19. 

Ομόφωνα 
 

25 235. 
Εξειδίκευση πίστωσης. 

Ομόφωνα 
 

 
Δράμα 08-06-2021 
   Ο  γραμματέας 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


