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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 28. 1οΈκτακτο   

Έγκριση διαδικασίας προμήθειας  
και έγκριση όρων διακήρυξης συ-
νοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προ-
στασίας για το έτος 2020»  

Κατά Πλειοψηφία 

 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ ο οποίος 
είπε το θεωρεί ως κατεπείγων αλλά θα 
έπρεπε από την στιγμή που γίνεται αυτός 
ο διαγωνισμός για πρώτη φορά θα ήθελε 
να ξέρει τι λένε οι όροι και τι προβλέπει η 
διακήρυξη και επειδή δεν έχω την δυνατό-
τητα με την διαδικασία του κατεπείγοντος 
να δώ τους όρους και να συνηγορήσω η 
όχι για τον διαγωνισμό ψηφίζω Λευκό.    

 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος ο 
οποίος είπε ότι συμφωνεί με τον κ. Μλε-
κάνη Μιχαήλ. και ρώτησε πόσο χρονικό 
διάστημα χρειάζεται για να ολοκληρωθεί ο 
διαγωνισμός. 

 Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Αποστολίδη Κυριάκου ο 
οποίος είπε ότι συμφωνεί με τον το κατε-
πείγων αλλά θα ήθελε και αυτός να είχε το 
θέμα ποιο μπροστά ώστε να μπορούσε να 
το μελετήσει.  

2 29. 2οΈκτακτο 

Έγκριση των πρακτικών Νο 1  και 
Νο2 της επιτροπής διεξαγωγής και 
αξιολόγησης των προσφορών του 
διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρε-
σίας  «Ανάθεση εργασιών χωμα-
τουργικών, φορτοεκφόρτωσης  και 
κοπής παρόδιας βλάστησης με τη 
χρήση μηχανημάτων έργου και με-
ταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ», 
ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων 
για τα τμήματα εργασίας Α, Β, Γ και 
Ε του ανωτέρω διαγωνισμού, κήρυ-
ξη του τμήματος εργασίας Δ. ΕΡΓΑ-
ΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ 
ΔΧ ως άγονου, επανάληψη του δια-
γωνισμού για το συγκεκριμένο τμή-
μα με τροποποιημένο σχέδιο δια-
κήρυξης και έγκριση αυτού.   

Ομόφωνα 
 

3 30. 3οΈκτακτο 

«Έγκριση της αριθμ. 11/2020 α-
πόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.-
Τ.Α. σχετικά με την «Κατάρτιση και 
ψήφιση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. έτους 2020»  
 

Κατά Πλειοψηφία 

    Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε 
ότι δεν είναι δυνατόν πάντοτε αφού βγάλει 
πρόσκληση  η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. και να μας 
έρχονται τα θέματα ως κατεπείγων.  Δεν 
θα το ψηφίσω επειδή έχει γίνει προσαρ-
μογή καλώς στα νέα δεδομένα του προϋ-



πολογισμού αλλά οι δράσεις που επιλέ-
χτηκαν να αφαιρεθούν και οι δράσεις που 
επιλέχτηκαν να μείνουν, δεν συμφωνώ με 
την επιλογή πού έγιναν. Ο περιορισμός 
δηλαδή προσαρμογή στο ποσόν έπρεπε 
να γίνει μετά από καλλίτερη συνεννόηση 
και συζήτηση ούτως ώστε να ανταποκρί-
νεται και στις δικές μας εκτιμήσεις για το τι 
είναι περισσότερο η λιγότερο αναγκαίο να 
γίνει.   

     Μειοψηφούντος του μέλους της ε-
πιτροπής κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου,  
συμφωνώντας με το μέλος κ. Μλεκάνη Μι-
χαήλ. 

 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Αποστολίδη Κυριάκου,  συμ-
φωνώντας με το μέλος κ. Μλεκάνη Μιχα-
ήλ..  

4 31. 4οΈκτακτο 

«Έγκριση της αριθμ. 12/2020 από-
φασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.-Τ.Α. 
σχετικά με την «Κατάρτιση και ψή-
φιση του προϋπολογισμού της 
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. για το έτος 2020»  
 

Κατά Πλειοψηφία 

    Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε 
ότι δεν είναι δυνατόν πάντοτε αφού βγάλει 
πρόσκληση  η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. και να μας 
έρχονται τα θέματα ως κατεπείγων.  Δεν 
θα το ψηφίσω επειδή έχει γίνει προσαρ-
μογή καλώς στα νέα δεδομένα του προϋ-
πολογισμού αλλά οι δράσεις που επιλέ-
χτηκαν να αφαιρεθούν και οι δράσεις που 
επιλέχτηκαν να μείνουν, δεν συμφωνώ με 
την επιλογή πού έγιναν. Ο περιορισμός 
δηλαδή προσαρμογή στο ποσόν έπρεπε 
να γίνει μετά από καλλίτερη συνεννόηση 
και συζήτηση ούτως ώστε να ανταποκρί-
νεται και στις δικές μας εκτιμήσεις για το τι 
είναι περισσότερο η λιγότερο αναγκαίο να 
γίνει.   

     Μειοψηφούντος του μέλους της ε-
πιτροπής κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου,  
συμφωνώντας με το μέλος κ. Μλεκάνη 
Μιχαήλ. 

 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Αποστολίδη Κυριάκου,  συμ-
φωνώντας με το μέλος κ. Μλεκάνη Μιχαήλ.  

5 32. Υποβολή απολογιστικών οικονομι-

κών στοιχείων Δ΄ τριμήνου 2019.  

Ομόφωνα 
    Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποί-
ος είπε    ότι το ψηφίζει μόνο ως προς την 
λογιστική του αποτύπωση. Επειδή όμως 
είναι κλείσιμο της χρονιάς και το Δ΄ τρίμη-
νο των απολογιστικών στην ουσία αποτυ-
πώνεται ουσιαστικά η υλοποίηση του 
προϋ/σμου. Καταδεικνύεται μέσα από τα 
απολογιστικά στοιχεία ότι υπάρχει αδυνα-
μία η Δημοτική αρχή να υλοποιήσει τον 
προϋ/σμο και το τεχνικό πρόγραμμα του 
έτους. Καθότι όσον αφορά το τεχνικό 
πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί περίπου το 
20% και όσον αφορά τις μελέτες δεν έχει 
υλοποιηθεί ούτε το 5 %. Αυτό παρά την 



ορθότητα των στοιχείων δεν μπορεί να 
περάσει απαρατήρητο    
       Με την παρατήρηση του μέλους 
της επιτροπής κ. Καλαϊτζίδη Κωνστα-
ντίνου, ο οποίος είπε το ψηφίζει μόνο ως 
προς την λογιστική του αποτύπωση και 
συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ.. 
       Με την παρατήρηση του μέλους 
της επιτροπής κ. Τσιαμπούση Αλέξαν-
δρου, ο οποίος είπε ότι το ψηφίζει μόνο 
ως προς την λογιστική του αποτύπωση. 
       Με την παρατήρηση του μέλους 
της επιτροπής κ. Αποστολίδη Κυριά-
κου, ο οποίος είπε ότι το ψηφίζει μόνο ως 
προς την λογιστική του αποτύπωση.  

6 33. Κατακύρωση των πρακτικών του 

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για το Τμήμα 16 ( Ε-

λαιολιπαντικά Δήμου Δράμας) για 

την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 

& Ελαιολιπαντικών» για το έτος 

2020.  

Ομόφωνα 
 

7 34. Επικύρωση πρακτικού Νο 3 της ε-

πιτροπής αξιολόγησης του ηλε-

κτρονικού δημόσιου διαγωνισμού 

με ανοικτή διαδικασία για την ανά-

θεση εργασιών καθα-ριότητας δη-

μοτικών κτιρίων για το χρονικό 

διάστημα από 17/4/2020 έως 16/4-

2021 για την κατακύρωση της σύμ-

βασης.  

Ομόφωνα 

8 35. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020.  

Κατά Πλειοψηφία 

 Μειοψηφούντος του μέλους της ε-
πιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, εί-
πε ότι παρότι είναι μία αναμόρφωση που 
θα μπορούσε να ψηφισθεί γιατί τα περισ-
σότερα θέματα είναι τακτοποίηση λογα-
ριασμών, έχει δυο - τρις κωδικούς με τους 
οποίους δεν συμφωνώ οπότε και δεν τον 
ψηφίζω. 

 Μειοψηφούντος του μέλους της ε-
πιτροπής κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο 
διότι,  είπε ότι συμφωνεί με τον κ. Μλεκά-
νη Μιχαήλ..    

9 36. Συγκρότηση Επιτροπής παραλα-

βής φυσικού εδάφους   

Ομόφωνα  
 

10 37. Έγκριση όρων επανεκμίσθωσης 

του με αριθμό 3 ισόγειου δημοτικού 

καταστήματος επί των οδών 19ης 

Μαΐου & Ιπποκράτους 1 στην Δρά-

μα.  

Ομόφωνα  
 

11 38. Έγκριση όρων εκμίσθωσης αναψυ-

κτηρίου της Κοινότητας Καλού Α-

γρού.  

Ομόφωνα  
 

12 39. Συγκρότηση επιτροπής  παραλα- Ομόφωνα  



βής αντικειμένου τμηματικού ή συ-

νολικού συμβάσεων παροχής υπη-

ρεσιών που αφορούν στη λειτουρ-

γία της Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών για το έτος 2020.  

 

13 40. 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 2020.  

Ομόφωνα  
Μετά από πρόταση του εισηγητή του θέ-

ματος, το θέμα αποσύρεται 
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

14 41. Συγκρότηση επιτροπής προμή-

θειας ανταλλακτικών οχημάτων, ε-

λαστικών κ.λ.π. για την συντήρηση 

και επισκευή αυτοκινήτων σε ιδιω-

τικά συνεργεία για το έτος 2020.  

Ομόφωνα  
 

15 42. Συγκρότηση της επιτροπής διεξα-

γωγής και αξιολόγησης προσφο-

ρών για τους διαγωνισμούς ανάθε-

σης συμβάσεων γενικών υπηρε-

σιών της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης για το έτος 2020.  

Ομόφωνα  
 

16 43. Ανακήρυξη προσωρινών αναδό-

χων του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού «Προμήθεια οργάνων 

γυμναστικής για δημιουργία ελεύ-

θερων χώρων άθλησης και προμή-

θεια αθλητικού υλικού»  

Ομόφωνα  
 

17 44. Έγκριση Απολογιστικών στοιχείων 

για την λειτουργία του Καταστήμα-

τος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κοι-

νωνικό Παντοπωλείο) Δήμου Δρά-

μας για το Β΄ Εξάμηνο 2019».  

Ομόφωνα  
 

18 45. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού του έργου : «ΟΔΟ-

ΠΟΙΪΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ – ΤΚ 

ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ – 

ΤΚ ΣΚΑΛΩΤΗΣ»  

Ομόφωνα  
 

 

Δράμα 19-02-2020 
Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


