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1.  730.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση τελικής 

έκθεσης εκκαθάρισης 

και του τελικού 

ισολογισμού 

εκκαθάρισης της 

Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Φ.Τ.Μ.Μ. 

Δράμας  

Κατά πλειοψηφία 

 

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ την τελική έκθεση 

εκκαθάρισης και τον τελικό ισολογισμό 

εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας 

 

Μειοψηφούντος του εισηγητή Σολάκη Αγγέλου για 

τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση και τις 

τοποθετήσεις του 

Οι τοποθετήσεις των παρόντων δημοτικών 

συμβούλων, αναφέρονται στο σκεπτικό της 

απόφασης με ΑΔΑ: 72Γ8Ω9Μ-ΡΕΡ 

 

2.  731.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 195/2018 

απόφασης του ΔΣ της 

ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με 

την 6
η
 τροποποίηση του 

προϋπολογισμού έτους 

2018 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου αναφέροντας πως,  συνεχώς 

επισημαίνουν ως παράταξη ότι η ΔΕΚΠΟΤΑ, είναι 

μια επιχείρηση που δεν έχει να προσφέρει πια τίποτα 

στο Δήμο. Είναι μια επιχείρηση που συγκεντρώνει 

τόσα πολλά κακά στοιχεία και κάποια στιγμή πρέπει 

να οδηγηθεί σε κλείσιμο. Διαχρονικά καταγγέλλουν 

τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης και δεν 

ψηφίζουν καμιά τροποποίηση του προϋπολογισμού – 

ειδικά τέσσερις ημέρες πριν τη λήξη του έτους- γιατί, 

δεν ψήφισαν ούτε τον προϋπολογισμό, ούτε το ετήσιο 

πρόγραμμα δράσης. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου αναφέροντας πως, πολλές 

φορές έχουν επισημάνει ως παράταξη, τις 

επιφυλάξεις τους για τον τρόπο λειτουργίας της 

ΔΕΚΠΟΤΑ. Αυτό φυσικά, δεν συμβαίνει μόνο με 

την παρούσα δημοτική αρχή αλλά και με την 

προηγούμενη γιατί, δεν έχει αλλάξει και κάτι. 

Οποιαδήποτε αλλαγή βέβαια, θα πρέπει να γίνει 

έπειτα από ένα ΟΕΥ, τον οποίο υπενθύμισε πως τον 

αναμένουν από τον Οκτώβριο του 2014, όταν 

μάλιστα τότε είχαν ζητηθεί και απόψεις από την 

αντιπολίτευση. Δεν ψηφίζουν καμιά τροποποίηση 

του προϋπολογισμού - ειδικά τέσσερις ημέρες πριν 

τη λήξη του έτους- γιατί, δεν ψήφισαν ούτε τον 



προϋπολογισμό, ούτε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 

3.   Επιχορήγηση του 

Μορφωτικού – 

Πολιτιστικού Συλλόγου 

Μοναστηρακίου Δράμας 

- ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

Το θέμα αποσύρθηκε 

 

λόγω παρέλευσης της ημερομηνίας 27-12-2018 , 

διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης με θέμα την 

παρουσίαση του ψηφιακού δίσκου Cd “Στης Δράμας 

τα χωριά” 

4.   Επιχορήγηση του 

Πολιτιστικού Συλλόγου 

Αγίου Τρύφωνα Δράμας 

–ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

Το θέμα αποσύρθηκε 

 

Λόγω έλλειψης του απαιτούμενου αριθμού 

παρουσιών 

5.  732.  Έγκριση της 374/2018 

απόφασης της Ο.Ε. 

σχετικά με την 12
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2018  

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζει  και 

οποιαδήποτε αναμόρφωσή του, Συμφωνεί με την 

αναμόρφωση κάποιων ΚΑ , διαφωνεί με κάποιες 

άλλες αλλά, δυστυχώς πρέπει να ψηφίσει συνολικά. 

 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζει  και 

οποιαδήποτε αναμόρφωσή του, Συμφωνεί με την 

αναμόρφωση κάποιων ΚΑ , διαφωνεί με κάποιες 

άλλες αλλά, δυστυχώς πρέπει να ψηφίσει συνολικά. 

 

6.  733.  Συγκρότηση επιτροπής 

για την παραλαβή του 

αντικειμένου των 

συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών της Δ/νσης 

Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης & 

Πληροφορικής για το 

έτος 2019  

Ομόφωνα 

7.  734.  Τροποποίηση της με 

αριθμ. 186/2018 ΑΔΣ 

περί «Υποβολής αίτησης 

χρηματοδότησης στο 

Ε.Π. ¨Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής 

Συνδρομής¨ που 

συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους 

Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) με 

τίτλο ¨Αποκεντρωμένες 

προμήθειες τροφίμων 

και βασικής υλικής 

συνδρομής, διοικητικές 

δαπάνες και παροχή 

συνοδευτικών μέτρων 

Ομόφωνα 



2018-2019 

8.  735.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο « 

Κατασκευή αθλητικών 

εγκαταστάσεων 

Ξηροποτάμου»  

Ομόφωνα 

9.  736.  Έγκριση δαπάνης για 

χορήγηση νέας παροχής 

ισχύος 8 Kva με αριθμό 

24081368-01 για τη 

σύνδεση στο δίκτυο 

χαμηλής τάσης του 

ακινήτου( παιδική 

χαρά) στη Δ/νση 

Μουρούζη & Αξιού   

Ομόφωνα 

10.   Ορισμός επιτροπής για 

την παραλαβή και τον 

έλεγχο της ποιότητας 

των υλικών που 

χρησιμοποιούνται στην 

κατασκευή του έργου 

«Κατασκευή αθλητικών 

εγκαταστάσεων 

Ξηροποτάμου» ή 

ενσωματώνονται σε 

αυτό - 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Ομόφωνα 

11.  737.  Έγκριση πρότασης 

τροποποίησης της παρ. 

1, του άρθρου 4 της 

σύμβασης σύστασης 

δεσμευμένου 

καταπιστευτικού 

λογαριασμού μεταξύ 

Δήμου Δράμας και 

Ταμείου 

Παρακαταθηκών και 

Δανείων στο πλαίσιο 

του προγράμματος 

Κοινωφελούς εργασίας  

Ομόφωνα 

12.  738.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής  παραλαβής 

τμήματος εργασίας 

συντήρησης 

ανελκυστήρα παλαιού 

δημαρχείου   

Ομόφωνα 

13.  739.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής  παραλαβής 

τμήματος εργασίας 

συντήρησης 

ανελκυστήρων 

δημοτικού 

καταστήματος   

Ομόφωνα 

14.  740.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής  παραλαβής 

τμήματος εργασίας 

Ομόφωνα 



15.  741.  Επιβολή προστίμου για 

διαφημιστική πινακίδα  

Ομόφωνα 

16.  742.  Κίνηση διαδικασίας 

δημοπράτησης 

αγροτεμαχίου με αριθμό 

262 έκτασης 14.450 τ.μ. 

σχολικού κλήρου 

Βαθυλάκου  

Ομόφωνα 

17.  743.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης υπαλλήλων 

Δήμου Δράμας για το 

μήνα Νοέμβριο  

Ομόφωνα 

18.  744.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

τμηματικής παραλαβής, 

της επιτροπής 

παραλαβής αντικειμένου 

τμηματικού ή συνολικού 

συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών , που 

αφορούν στη λειτουργία 

της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών Δήμου 

Δράμας και 

συγκεκριμένα για την 

απομαγνητοφώνηση 

πρακτικών 

συνεδριάσεων 

Δημοτικού Συμβουλίου  

Ομόφωνα 

19.  745.  Έγκριση πρωτοκόλλων 

τμηματικής παραλαβής, 

της επιτροπής 

παραλαβής αντικειμένου 

τμηματικού ή συνολικού 

συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών , που 

αφορούν στη λειτουργία 

της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών Δήμου 

Δράμας και 

συγκεκριμένα για την 

ηχητική κάλυψη 

συνεδριάσεων 

Δημοτικού Συμβουλίου  

Ομόφωνα 

20.  746.  Έγκριση ενός (1) 

πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής της Δ/νσης 

Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης  

Ομόφωνα 

21.  747.  Έγκριση τεσσάρων (4) 

πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής της Δ/νσης 

Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης  

Ομόφωνα 

22.  748.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής  παραλαβής 

του τμήματος της 

εργασίας   « Συντήρηση 

– Επισκευή Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων ( 

προμήθειες εργασίες)  

Ομόφωνα 



23.  749.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής Α 

Φάσης  & τμήματος  

Φάσης Ζ         (2 μήνες) 

των  Υπηρεσιών 

διάγνωσης βαθμού 

ωριμότητας και 

προετοιμασίας 

ετοιμότητας του Δήμου 

Δράμας για την 

συμμόρφωσή του στο 

Ευρωπαϊκό Γενικό 

Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων (ΕΕ) 

2016/679 και παροχής 

υπηρεσιών DPO – 

εξωτερικού υπεύθυνου 

προστασίας δεδομένων  

Ομόφωνα 

 

 

 

 

 

Δράμα   31-12-2018 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


