
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN  
ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   

15η /24-06-2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 
 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  240.  1ο Έκτακτο   

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της 
Επιτροπής Διενέργειας              
Διαγωνισμών Προμηθειών που αφορά 
την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης 
«Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών 
στο πάρκο πρασίνου και αναψυχής 
Χωριστής»  και κατακύρωση του 
διαγωνισμού 

 Ο μ ό φ ω ν α  
 

2.  241. 2ο Έκτακτο 

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής 
διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της  
δημόσιας σύμβασης «Εργασίες ελέγχου 
και παραμετροποίησης του συστήματος 
κλιματισμού» 

Ο μ ό φ ω ν α  
 

3.  242. 3ο Έκτακτο 

Έγκριση του σχεδίου της διακήρυξης και 
της υπ΄ αρ. 4/2021 μελέτης της Δ/νσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την 
διεξαγωγή του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού και ανάθεση της γενικής 
υπηρεσίας με τίτλο «Διαχείριση             
μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών απο-
βλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, 
στρωμάτων, κ.α.» σε τρίτο για τμήματα 
των ετών 2021 και 2022. 
Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 37.000,00  

€ (συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ 24%) 

Ο μ ό φ ω ν α  
 

4.  243. 4ο Έκτακτο 

Έγκριση της 19/2021 ΑΔΣ του 

Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ., σχετικά με την 1η Ανα-

μόρφωση προϋπολογισμού αυτού οικ. 

έτους 2021 

Ο μ ό φ ω ν α  
 

5.  244. 5ο Έκτακτο 

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της          

επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης 

των προσφορών του διαγωνισμού           

ανάθεσης της εργασίας «Υπηρεσίες            

επεξεργασίας και διάθεσης των           

αποβλήτων κήπων και πάρκων» και         

κατακύρωση του διαγωνισμού 

Ο μ ό φ ω ν α  
 

6.  245. 6ο Έκτακτο 
Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής 
διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της 
δημόσιας σύμβασης «Ανάθεση            
καλλιτεχνικών υπηρεσιών» 

Κ α τ ά    π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 
Μειοψηφούντων των μελών 
της επιτροπής Μλεκάνη        
Μιχαήλ και Μελισσινού         
Στυλιανού, με δεδομένο ότι 
απουσιάζουν από τη συνεδρία-
ση  ο Δήμαρχος και οι δύο         
ορισμένοι Αντιδήμαρχοι, και όχι 
τυχαία, καθώς και ότι υπάρχει 



καταγγελία κατά του άμισθου 
αντιδημάρχου Πολιτισμού για 
θέματα διαχείρισης και υπάρχει 
δημόσια ανακοίνωση γι’ αυτό 
χωρίς απάντηση 

7.  246. Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης            

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021 

Κ α τ ά    π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
 

Μειοψηφούντων των μελών 
της επιτροπής: 1)Μλεκάνη 
Μιχαήλ και 2) Μελισσινού 
Στυλιανού, διότι στην παρούσα 
αναμόρφωση προβλέπεται        
δαπάνη για την καθαριότητα 
χωρίς ισόποση αύξηση εσόδων, 
διότι η καθαριότητα είναι αντα-
ποδοτική υπηρεσία. Διαφωνούν 
επίσης : α) με το να παρθούν 
χρήματα από τον κωδικό για το 
στρατόπεδο Ανδρικάκη, που 
είναι το 20% της ΣΑΤΑ και       
επιπλέον είναι μια αυθαίρετη 
απόφαση και β) με το να       
παρθούν χρήματα από το       
κοινωνικό παντοπωλείο 

8.  247. Εξειδίκευση πίστωσης για την εκτέλεση 

υπηρεσίας  «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣE ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙ-

ΝΩΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ-

ΘΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ         

ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ - ΔΗΜΟΤΗ ΜΕΣΩ 

ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ» 

Ο μ ό φ ω ν α  
 

9.  248. Αποδοχή δωρεάς παραχώρησης χρήσης 

οχήματος της ΔΕΥΑΔ στο Δήμο Δράμας 

Κ α τ ά    π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
 
Μειοψηφούντων των            
μελών της επιτροπής : 1) 
Μλεκάνη Μιχαήλ και           2) 
Μελισσινού Στυλιανού, διότι 
θεωρούν πως η ΔΕΥΑΔ είναι 
ένας ζωντανός οργανισμός 
24ωρης βάσης που έχει ανάγκη 
όλων των οχημάτων της, προ-
τείνοντας να αγοράσει ο δήμος 
καινούργιο αυτοκίνητο από το 
αποθεματικό του που είναι 
11.500.000,00 ευρώ  

10.  249. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και 

ορισμό προέδρου με τον αναπληρωτή 

του στο πλαίσιο των δράσεων του Επι-

χειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστι-

κής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους 

Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για το έτος 2021   

   Ο μ ό φ ω ν α  
    
 

11.  250. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυ-

σικού εδάφους   

Ο μ ό φ ω ν α  
 

12.  251. Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την           

Ο μ ό φ ω ν α  
  
 



εκτέλεση «Υπηρεσιών συντήρησης -        

υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού    

Δήμου Δράμας έτους 2022»  

13.  252. Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 και α-

νακήρυξη προσωρινού αναδόχου συνο-

πτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύ-

ρωσης την βέλτιστη σχέση ποιότητας - 

τιμής για την ανάθεση γενικής υπηρεσίας 

με τίτλο :  "ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙ-

ΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ" 

Ο μ ό φ ω ν α  
 

Με την επιφύλαξη των μελών 

της επιτροπής Μλεκάνη Μι-

χαήλ και Μελισσινού Στυλια-

νού, διότι συμμετείχε μόνο ένας 

μειοδότης 

                                               

14. 253. Αίτημα παράτασης του συμβατικού χρό-

νου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης 

«Προμήθεια Εξοπλισμού Διαχείρισης 

Απορριμμάτων (σύστημα υπόγειων κά-

δων)»  

Ο μ ό φ ω ν α  
 

Με την παρατήρηση των με-
λών της Επιτροπής Μλεκάνη 
Μιχαήλ και Μελισσινού Στυλι-
ανού πως, αυτή την στιγμή χω-
ρίς καμιά διαδικασία νόμιμη έχει 
αποφασιστεί και έχουν ξεκινήσει 
εργασίες και τοποθετούνται κά-
δοι βυθιζόμενοι σε θέσεις που 
δεν έχουν συζητηθεί με κανέναν, 
δεν έχει γίνει καμία μελέτη, δεν 
έχει ζητηθεί κανενός η γνώμη 
και η εξουσιοδότηση 

15. 254. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του 

έργου: «Κατασκευή παιδικής χαράς ΤΚ 

Καλλιφύτου»  

Ο μ ό φ ω ν α  
 

16. 255. Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του ηλε-

κτρονικού διαγωνισμού του έργου:         

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ –                  

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ»  

Ο μ ό φ ω ν α  
  

17. 256. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3β της           

επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης 

των προσφορών του διαγωνισμού ανά-

θεσης της δημόσιας σύμβασης              

«Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής 

Υλικής Συνδρομής»  και κατακύρωση του 

διαγωνισμού 

Ο μ ό φ ω ν α  
 

18. 257. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας         

εκμίσθωσης αγροτεμαχίων με αριθμό 443, 

447 & 449 αγροτικού κλήρου Καλού Αγρού 

Ο μ ό φ ω ν α  
 



19. 258. Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της επιτροπής 

διεξαγωγής και αξιολόγησης των            προ-

σφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της       

γενικής υπηρεσίας «Ανάπτυξη εφαρμογών 

διαδραστικής και βιωματικής πληροφόρη-

σης»,  Προβολή, δικτύωση και προώθηση 

του «Κέντρου ερμηνείας οίνου και αποσταγ-

μάτων Δράμας» και «Σχεδιασμός Θεματικών 

διαδρομών και εκπόνηση σχεδίου» του           

Κέντρου ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων 

Δράμας» 
 

 

Ο μ ό φ ω ν α  
 

 
Δράμα 25-06-2021 
 
Η αναπληρώτρια γραμματέας 
 
Μαρία Μαντή          


