
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Δράμα  :   02/06/2021 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                Αρ. Πρωτ.:   21654 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 
Αριθμός πρόσκλησης  13 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 
 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας 
 

1. Τάσσου Μιχαήλ (ορισμένος αντιδήμαρχος) 
2. Εφραιμίδης Ιωάννης (ορισμένος αντιδήμαρχος) 
3. Χαραλαμπίδης Ανδρέας 
4. Δεμερτζής Γεώργιος 
5. Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος 
6. Μλεκάνης Μιχαήλ 
7. Τσιαμπούσης Αλέξανδρος 
8. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 

 

                   Σας καλούμε την 08η  Ιουνίου  ημέρα Τρίτη και ώρα  έναρξης 11.00 π.μ. και λήξεως 
13,00 μ.μ., να συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας, 
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το 
Άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 που 
θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, (e: Presence.gov.gr.) προκειμένου να συζητήσουμε και να 
ληφθεί απόφαση στα θέματα κατά τα οριζόμενα του άρθρου 10 της 55/τ. Α/11-03-2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του»: 
 

1. Έγκριση πρακτικού Νο1 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού 
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά  μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης 
"Προμήθεια   εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για 
αναβάθμιση στάσεων". 

2. Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του 
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης "Προμήθεια   
τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16   
κ.μ ". 

3. Έγκριση του πρακτικού Νο3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης  «Προμήθεια και 
τοποθέτηση μόνιμου εξοπλισμού στο υφιστάμενο καταφύγιο αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς του Δήμου Δράμας »  και κατακύρωση του διαγωνισμού. 

4. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων με αριθμό 179, 
399,011  σχολικού κλήρου  και αριθμ. 178 (πρώην) 255) αγροτικού κλήρου 
Κουδουνίων. 

5. Έγκριση του πρακτικού Νο3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης  «Προμήθεια 
σπόρων χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, τύρφης, κηπευτικού χώματος, 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων»  και κατακύρωση του διαγωνισμού. 

6. Έγκριση του πρακτικού Νο 4 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 
προσφορών και κατακύρωση του διαγωνισμού της γενικής υπηρεσίας 
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», Τμήμα 11 προϋπολογισμού  
 



 
 
32.612,00 € στην εταιρεία ΤΣΕΚΟΥΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΖΑΝΤΕΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΜΕ ΠΡΟΣΦΕΡΌΜΕΝΗ ΤΙΜΉ 
15.400,00€ 

7. Έγκριση πρακτικού Νο1 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού 
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά  μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης 
"Προμήθεια   Οικοδομικών Υλικών και Ψυχρής Ασφάλτου". 

8. Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια 
Γευμάτων για την Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου 
Δράμας 2021 – 2022» και κατακύρωση του διαγωνισμού. 

9. Έγκριση ασκήσεως έφεσης, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (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) ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ-ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ 
Ο.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ», η οποία εδρεύει στη Δράμα (Τέρμα 
Πατριάρχου Διονυσίου-Πάρκο Αγίας Βαρβάρας) και εκπροσωπείται νομίμως από 
τους ομόρρυθμους εταίρους της -και- ήδη δεύτερο και τρίτη των εναγομένων και 
ήδη δεύτερο και τρίτη των εφεσίβλητων, Δημήτριο Μιναρετζή του Ηλία και της 
Ελευθερίας, κάτοικο Δράμας -και- Σταυρούλα Καλαϊτζίδου του Γεωργίου και της 
Μαρίας, κάτοικο Δράμας, (2) Δημητρίου Μιναρετζή του Ηλία και της Ελευθερίας, 
κατοίκου Δράμας, ως ομόρρυθμου εταίρου της ως άνω, πρώτης των εναγομένων 
και ήδη πρώτης των εφεσίβλητων, ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ-ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Ο.Ε.», (3) Σταυρούλας Καλαϊτζίδου του Γεωργίου και 
της Μαρίας, κατοίκου 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) Γεωργίου Καλαϊτζίδη του 
Θεοδώρου, κατοίκου Δράμας -και- κατά της υπ΄αριθ. 124/2020 οριστικής 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Μισθωτικών 
Διαφορών), ενώπιον του Εφετείου Θράκης. 

10. Μη άσκηση έφεσης, 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 νομίμως, κατά της υπ΄αριθ. 694/2020 
απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (Β΄ Τμήματος) -και- 
κατά της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.» που εδρεύει στη Δράμα, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής. 

11. 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 νομίμως, κατά της υπ΄αριθ. Α331/2020 
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (Α΄ Τμήματος – 2ης 
Σύνθεσης) -και- κατά της Ελένης χήρας Θεοχάρη Κόκκινου, το γένος Ηρακλή 
Ρομπέση, κατοίκου Δράμας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

12. Mη άσκηση έφεσης, 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 νομίμως, κατά της υπ΄αριθ. 679/2020 
απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (Α΄ Τμήματος) -και-  
κατά της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε.» που εδρεύει στη Δράμα (Στοά Μπέκου), ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Κομοτηνής. 

13. Έγκριση ασκήσεως έφεσης, 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 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. 

14. Μη άσκηση έφεσης, 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 νομίμως, κατά της υπ΄αριθ. 683/2020 
οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (Α΄ 
Τμήματος) -και- κατά της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που εδρεύει στη Δράμα (Στοά Μπέκου), ενώπιον 
του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής. 

15. Κάλυψη των θέσεων του Κοινωνικού Λειτουργού και του Ψυχολόγου στο Κέντρο 
Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας. 

16.  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 
διαγωνισμού με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»  

17. Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2  της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης 
των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας  ''Εργασίες καθαρισμού 
και αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων για λόγους 
πυροπροστασίας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

18. Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2  της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης 
των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας  ''Εργασίες πρόληψης 
και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας του Δήμου 
Δράμας'' για τα έτη 2021 και 2022 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

19. Διαγραφή ποσού από ΧΚ 1413/2020 λόγω υποχρεωτικής μείωσης μισθωμάτων 
κατά 40%, του κυλικείου του νέου Δημαρχείου, σε εφαρμογή των μέτρων αντιμε-
τώπισης της επιδημίας του κορωνοϊού COVID- 19. 

20. Διαγραφή ποσού από ΧΚ 1386/2020 λόγω υποχρεωτικής μείωσης μισθωμάτων 
κατά 40%, του δημοτικού καταστήματος με αριθμό 2 στο ισόγειο του παλαιού 
Δημαρχείου Δράμας, σε εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της επιδημίας του 
κορωνοϊού COVID- 19. 

21. Διαγραφή ποσού από ΧΚ 1472/2020 λόγω υποχρεωτικής μείωσης μισθωμάτων 
κατά 40%, για τους μήνες Νοέμβριο & Δεκέμβριο, του αναψυκτηρίου στην Κοι-
νότητα Καλού Αγρού, σε εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της επιδημίας του 
κορωνοϊού COVID- 19. 

22. Διαγραφή ποσού από ΧΚ 1482/2020 λόγω υποχρεωτικής μείωσης μισθωμάτων 
κατά 40%, και προαιρετικής μείωσης μισθωμάτων κατά 80%, του δημοτικού 
καταστήματος με αριθμό 3 επί της οδού 19ης Μαΐου & Ιπποκράτους 1 στην Δράμα, 
σε εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της επιδημίας του κορωνοϊού COVID- 19. 

23. Εξειδίκευση πίστωσης.  
 

                                    Ο  Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                 

                                                     Χαραλαμπίδης Ανδρέας 
 


