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1.  1.  1
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ» 

Ομόφωνα 

 

2.  2.  2
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» 

Ομόφωνα 

 

 

3.  3.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο 

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ» 

Ομόφωνα 

 

 

4.  4.  4
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της 

υπηρεσίας «Εργασίες  

Ταχυμεταφορών 

(Courier)» 

Ομόφωνα 

 

5.  5.  5
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Χορήγηση άδειας 

Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών εντός 

καταστήματος 

Ομόφωνα 

6.  6.  6
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Χορήγηση άδειας 

διενέργειας 

ψυχαγωγικών τεχνικών 

παιγνιών 

Ομόφωνα 

7.  7.  7
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Παράταση προθεσμίας 

περάτωσης του έργου 

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ 

ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 

ΓΗΠΕΔΟ 

ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ »   

Ομόφωνα 

8.  8.  8
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έκδοση Ψηφίσματος 

για τη  Συμφωνία 

Πρεσπών 

Κατά πλειοψηφία 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι 1) Ζαχαριάδης Παύλος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ και 3) Μυστακίδης 

Ιωάννης θεωρούν ότι τα ψηφίσματα δεν πρέπει να 

είναι βιαστικά, αφορούν όλους τους δημοτικούς 



συμβούλους και όλες τις παρατάξεις και πρέπει να 

είναι κατά το δυνατό ομόφωνα. Δεν επιθυμούν την 

καταδίκη της απόφασης της Ελληνικής Βουλής, 

στης οποίας τις αποφάσεις όλοι οφείλουμε 

σεβασμό, αλλά πιστεύουν ότι το περιεχόμενο της 

συμφωνίας είναι κακό. Η απόφαση των 153 

βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου δεν τους 

εκφράζει, δεν την πιστεύουν, δεν είναι σύμφωνη με 

τις επιθυμίες των Δραμινών, των Μακεδόνων και 

της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού όπως έχει 

εκφραστεί με ψηφίσματα μακεδονικών 

οργανώσεων, με ψηφίσματα Δημοτικών και 

Περιφερειακών Συμβουλίων σε όλη τη Μακεδονία, 

αλλά και με τις πανελλήνιες δράσεις με τις οποίες 

έχει εκφραστεί το έθνος μας. Τελειώνοντας 

ανέφεραν ότι «κανείς δεν πρέπει να ρίχνει νερό στο 

μύλο του εθνικού διχασμού» και «κανείς δεν πρέπει 

να επενδύει στον εθνικό διχασμό» και δεν θεωρούν 

«φασίστες» όσους είναι κατά της συμφωνίας, αλλά 

ούτε «προδότες» όσους είναι υπέρ.  

Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοϊδης 

Ελευθέριος ανέφερε ότι διαφωνεί για το κατεπείγον 

χαρακτήρα του θέματος αλλά ψηφίζει θετικά με την 
επισήμανση ότι απαιτείται «εθνική ομοψυχία, 

σύμπνοια και ομόνοια». 

Μειοψηφούντος του δημοτικού 

συμβούλου Ηλιόπουλου Στέργιου, αναφέροντας 

πως η συγκεκριμένη καταδίκη έτσι όπως 

προτείνεται από τη δημοτική αρχή και τις υπόλοιπες 

παρατάξεις δεν αναδεικνύει τους πραγματικούς 

ενόχους. Η Μακεδονία αυτή τη στιγμή το μόνο 

ελληνικό στοιχείο που έχει είναι οι πολίτες της. Όλα 

τ’ άλλα έχουν ξεπουληθεί εδώ και χρόνια, όπως το 

έχει αναδείξει η παράταξή τους εδώ και χρόνια, από 

το 2014. Όσον αφορά τη συμφωνία των Πρεσπών, 

θεωρεί πως είναι μία επιταγή των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και 

ΕΕ, δηλαδή των ψυχροπολεμικών δυνάμεων. Το 

θέμα του ονόματος «Μακεδονία» έγινε βιαστικά και 

υπό πίεση. Ο καιρός θα δείξει αν αυτή η Συνθήκη 

έχει ξεπεράσει τους εθνικισμούς από τη μία και την 

άλλη πλευρά και αν θα είναι μία συνθήκη που θα 

λειτουργήσει υπέρ των συμφερόντων των δύο λαών 

και όχι των γερακιών του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των 

ΗΠΑ. 

Όσον αφορά στην πρόταση του δημοτικού 

συμβούλου Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου, για 

κήρυξη ως ανεπιθύμητων των Βουλευτών που 

υπερψήφισαν τη Συμφωνία, ο Δήμαρχος Δράμας, 

πρότεινε να συσταθεί διαπαραταξιακή επιτροπή, η 

οποία θα εξετάσει το θέμα καθώς από τη 

συνεδρίαση απουσίαζαν οι επικεφαλής των 

παρατάξεων «Project Δράμα 2020» και «Λαϊκή 

Συσπείρωση» κ.κ. Αλέξανδρος Τσιαμπούσης και 

Ιωάννης Στεφανίδης αντίστοιχα 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από 

συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και 

αναφερόμενο στην 05/2018 ΑΔΣ σχετικά με την 

έκδοση ψηφίσματος στην 1
η
 /24-01-2018 

συνεδρίασή του 

            Σημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 

Στεφανίδης Ιωάννης απουσίαζε κατά τη 

ψηφοφορία του θέματος  

 



ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 ΣΤΗΝ 01Η /25-01-2019 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ 

 
ΕΚΔΙΔΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δράμας, 

στην 1
η
 /25-01-2019 συνεδρίασή του, καταδικάζει 

την απόφαση της Βουλής, με την οποία 

επικυρώθηκε η Συμφωνία των Πρεσπών, 

επισημαίνοντας ότι, κανείς δεν πρέπει να ρίχνει 

νερό στο μύλο του εθνικού διχασμού και να 

επενδύει στον εθνικό διχασμό και τονίζοντας την 

αναγκαιότητα ύπαρξης εθνικής ομοψυχίας, 

σύμπνοιας και ομόνοιας 

 

9.  9.  Αντικατάσταση μέλους 

του Διοικητικού 

Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου 

Δράμας με την επωνυμία 

«Δημοτική Επιχείρηση 

Κοινωνικής 

Πολιτιστικής και 

Τουριστικής 

Ανάπτυξης» 

(Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.)»  

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων:1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη  Μιχαήλ και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη, διαφωνώντας με το προτεινόμενο 

πρόσωπο 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ψηφίζοντας Λευκό 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, δεν υπάρχει λόγος 

ύπαρξης της επιχείρησης, κάτι που η 

καθημερινότητα αποδεικνύει και διαφωνώντας με 

το προτεινόμενο πρόσωπο.   

10.  10.  Έγκριση της 01/2019 

απόφασης του ΔΣ της 

Δημοτικής Επιχείρησης 

Κοινωνικής 

Πολιτιστικής και 

Τουριστικής Ανάπτυξης 

(Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.), 

σχετικά με την 

«Κατάρτιση και Ψήφιση 

Ετήσιου Σχεδίου 

Δράσης της Επιχείρησης 

έτους 2019»  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη διότι, η ΔΕΚΠΟΤΑ, εδώ και 5 

χρόνια, δεν έχει αλλάξει ούτε ένα λιθαράκι στο 

σχέδιο δράσης, όπως το είχαν φτάσει ως δημοτική 

αρχή. Φυσικά υπάρχει κάτι νέο, η έκδοση 

λευκώματος για τον Πανδραμαϊκό αλλά, δεν θα 

ήθελαν να έχει την ίδια τύχη με  τα 100 χρόνια της 

ΔΟΞΑΣ. Πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο για τον 

Παναδραμαϊκό, αν φυσικά θα υπάρχει τότε η 

ΔΕΚΠΟΤΑ. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου διότι, η ΔΕΚΠΟΤΑ είναι 

μια επιχείρηση αμαρτωλή, ελλιπούς διαφάνειας και 

χρηστής διαχείρισης. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, γιατί δικαιώνονται ως 

παράταξη για το ότι, η επιχείρηση, για άλλους 

λόγους ιδρύθηκε και για αλλού τραβάει, 

πιστεύοντας πως πρέπει η επιχείρηση να γυρίσει 



στο Δήμο και το ΔΣ να αποφασίζει για ότι γίνεται ή 

εκτός, τώρα με τη νέα δημοτική περίοδο, εφόσον 

υπάρχει αναλογική αντιπροσώπευση μέσα στο ΔΣ 

της επιχείρησης, αλλάξουν τα πράγματα. Στην 

ουσία το πρόγραμμα δράσης, είναι μία δράση, η 

Ονειρούπολη και τα υπόλοιπα είναι παρεμφερή. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, δεν υπάρχει λόγος 

ύπαρξης της επιχείρησης, κάτι που η 

καθημερινότητα αποδεικνύει.   

11.  11.  Έγκριση της 02/2019 

απόφασης του ΔΣ της 

Δημοτικής Επιχείρησης 

Κοινωνικής 

Πολιτιστικής και 

Τουριστικής Ανάπτυξης 

(Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.), 

σχετικά με την 

«Κατάρτιση και 

Ψήφιση 

Προϋπολογισμού της 

Επιχείρησης έτους 

2019» 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη  διότι, η ΔΕΚΠΟΤΑ, με την 

Ονειρούπολη και την οικονομική διαχείριση, έχει 

ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Δεν έχει πληρωθεί 

σχεδόν κανένας για το 2018, γι  αυτό και είναι πολλά 

τα χρήματα ΠΟΕ. Δεν έχει διοίκηση, πρέπει να 

κλείσει και δυστυχώς και το κλείσιμο θα είναι πάρα 

πολύ δύσκολο και θα αποδοθούν όσες ευθύνες 

υπάρχουν. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου διότι, πιστεύει πως η 

ΔΕΚΠΟΤΑ, είναι μια επιχείρηση πλυντήριο, 

αδιαφανών δαπανών και ευθυνών, χωρίς 

ισολογισμούς και με 20.000,00 € έλλειμμα. Και, 

χωρίς ισολογισμούς, ζητά επιχορήγηση από τον 

Δήμο, χωρίς να είναι γνωστό μάλιστα που θα 

διατεθούν τα χρήματα. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, γιατί δικαιώνονται ως 

παράταξη για το ότι, η επιχείρηση, για άλλους 

λόγους ιδρύθηκε και για αλλού τραβάει, 

πιστεύοντας πως πρέπει η επιχείρηση να γυρίσει 

στο Δήμο και το ΔΣ να αποφασίζει για ότι γίνεται ή 

εκτός, τώρα με τη νέα δημοτική περίοδο, εφόσον 

υπάρχει αναλογική αντιπροσώπευση μέσα στο ΔΣ 

της επιχείρησης, αλλάξουν τα πράγματα. Στην 

ουσία το πρόγραμμα δράσης, είναι μία δράση, η 

Ονειρούπολη και τα υπόλοιπα είναι παρεμφερή. 

12.  12.  Έγκριση της 121/2018 

απόφασης του ΔΣ του 

Νομικού Προσώπου 

Δήμου Δράμας, σχετικά 

με την « Έγκριση 

Έκθεσης απογραφής 

κινητής και ακίνητης 

περιουσίας του 

Κρατικού Παιδικού 

Σταθμού Χωριστής, νυν 

Β΄ Βρεφονηπιακού 

σταθμού Χωριστής, 

σύμφωνα με το αριθμ. 

65145/16-11-2018 

έγγραφο του 

Υπουργείου 

Εσωτερικών» 

Ομόφωνα 



13.  13.  Έγκριση του 1/2019 

αποσπάσματος 

πρακτικού της 

Εκτελεστικής 

Επιτροπής του Δήμου 

Δράμας, περί εισήγησής 

της για την 

τροποποίηση του 

Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δήμου 

Δράμας/Σύσταση νέων 

θέσεων στον Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Δράμας ( 

παρ. 7 άρθρο 91 ν. 

4583/2018 ΦΕΚ 212/18-

12-2018 τ. Α) 

Ομόφωνα 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων :1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Μυστακίδη Ιωάννη ότι, 

θα έπρεπε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» να 

μεταφερθεί στο Δήμο με απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου, διότι θα υπάρχει ως πιθανότητα το 

αποτέλεσμα να μεταφερθούν οι 2 υπάλληλοι ΙΔΑΧ 

στο Δήμο και το «Βοήθεια στο σπίτι»  να λειτουργεί 

στη ΔΕΚΠΟΤΑ. Επισήμαναν επίσης την απουσία 

αναφερομένων σχετικών εγγράφων, όπως η βεβαίωση 

του προσωπικού που εργάζεται στο «Βοήθεια στο 

σπίτι»  και  που επιθυμεί να μεταφερθεί και ο ΟΕΥ, 

βάσει των άρθρων του οποίου θα έπρεπε να γίνονται 

οι τωρινές αλλαγές στις ειδικότητες, κάτι που 

πιθανώς να αποτελέσει πρόβλημα έγκρισης της 

παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωμένη.  

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, συμφωνεί με τις 

επισημάνσεις των δημοτικών συμβούλων Μλεκάνη 

Μιχαήλ και Μυστακίδη Ιωάννη. 

Με την επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Χαραλαμπίδη Ανδρέα, 2) Μωϋσιάδη Αριστείδη 

πως, θα πρέπει πιθανώς να γίνουν προσαρμογές στην 

εισήγηση αν και εφόσον είναι απαραίτητες ούτως 

ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος απόρριψης της 

απόφασης. 

14.  14.  Σύναψη 

προγραμματικής 

σύμβασης με 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- 

ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Δράμας για την 

υλοποίηση της Πράξης: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΥ ΑΠΚ 

ΚΡΑΧΤΙΔΗ», αρχικού 

συνολικού 

προϋπολογισμού 

175.000,00 ευρώ 

Ομόφωνα 

15.  15.  Υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης για 

την πράξη με τίτλο 

«ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» 

στην 63η Πρόσκληση 

της Περιφέρειας ΑΜΘ 

Ομόφωνα 



16.  16.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

υπηρεσιών, με απ’ 

ευθείας ανάθεση, 

υποστήριξης της 

εφαρμογής web-services 

για τις  εφαρμογές 

μισθοδοσίας, 

προσωπικού της OTS  

Ομόφωνα 

17.  17.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

μηνός Δεκεμβρίου, 

υπηρεσιών,  με απ’ 

ευθείας ανάθεση, 

μηχανογραφικής  

υποστήριξης εφαρμογών 

SingularLogic 

Ομόφωνα 

18.  18.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής, 

υπηρεσιών,  με απ’ 

ευθείας ανάθεση, 

υποστήριξης-

συντήρησης λογισμικού 

μηχανήματος 

προτεραιότητας e-

visiotec, από 1/7/2018 

έως τέλος του 2018 

Ομόφωνα 

19.  19.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής, 

υπηρεσιών,  με απ’ 

ευθείας ανάθεση, 

ετήσιας συντήρησης-

υποστήριξης  της 

εφαρμογής ArcGIS 

Desktop Basic 

Concurrent Use από 1-4-

2018 έως τέλος του 2018 

Ομόφωνα 

20.  20.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής, 

υπηρεσιών,  με απ’ 

ευθείας ανάθεση, 

υποστήριξης-

συντήρησης τεχνικών 

εφαρμογών (ACE ERP 

eCM-Κατασκευή, eCM-

Μελέτη/Κοστολόγησης, 

eCM-Επιμετρήσεις, 

eCM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, eCM-

Μετρήσεις από σχέδια, 

εφαρμογή-υποστήριξη 

ACE ERP eCM-

Ομόφωνα 



Παρακολούθηση ΔΕ), 12 

χρηστών  έως τέλος του 

2018 

21.  21.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

υπηρεσιών, με απ’ 

ευθείας ανάθεση, 

υποστήριξης των 

εφαρμογών 

μισθοδοσίας, 

προσωπικού της OTS 

από τις 1-10-2018 έως 

τέλος 2018 

Ομόφωνα 

22.  22.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

υπηρεσιών,  με απ’ 

ευθείας ανάθεση, για 

εργασίες  συντήρησης 

υποστήριξης της 

εφαρμογής 

ωρομέτρησης Etime 

από 5-11-2018 έως 31-

12-2018 

Ομόφωνα 

23.  23.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της εργασίας 

«Εργασίες συντήρησης 

φωτεινών 

σηματοδοτών» από 

01/08/2018 έως 

31/08/2018 

Ομόφωνα 

24.  24.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της εργασίας 

«Εργασίες συντήρησης 

φωτεινών 

σηματοδοτών» από 

01/09/2018 έως 

30/09/2018 

Ομόφωνα 

25.  25.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της εργασίας 

«Εργασίες συντήρησης 

φωτεινών 

σηματοδοτών» από 

01/10/2018 έως 

31/10/2018 

Ομόφωνα 

26.  26.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της εργασίας 

«Εργασίες συντήρησης 

φωτεινών 

σηματοδοτών» από 

01/11/2018 έως 

30/11/2018 

Ομόφωνα 

27.  27.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της εργασίας 

«Εργασίες συντήρησης 

φωτεινών 

σηματοδοτών» από 

Ομόφωνα 



01/12/2018 έως 

31/12/2018 

28.  28.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της εργασίας 

«Εργασίες επισκευής 

και συντήρησης 

φωτιστικών ιστών 

οδικού δικτύου» από 

01/11/2018 έως 

30/11/2018 

Ομόφωνα 

29.  29.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της εργασίας 

«Εργασίες επισκευής 

και συντήρησης 

φωτιστικών ιστών 

οδικού δικτύου» από 

01/12/2018 έως 

31/12/2018 

Ομόφωνα 

30.  30.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής  παραλαβής 

του τμήματος της 

εργασίας   «Εργασία 

υποστήριξης και 

συντήρησης των 

ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων 

δημοτικών μεγάρων 

παλαιού και νέου και 

συντήρησης και 

επισκευής των 

ηλεκτρομηχανολογικών 

των αθλητικών 

εγκαταστάσεων»  και 

εργασίες συντήρησης 

(καθαρισμός κλπ) 

λεβητοστασίων και 

μηχανημάτων 

θέρμανσης – ψύξης 

(κλιματιστικών) 

κοινοτικών και 

δημοτικών κτιρίων 

ΟΜΑΔΑ Α Εργασιών 

Ομόφωνα 

31.  31.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής  παραλαβής 

του τμήματος της 

εργασίας   «Εργασία 

υποστήριξης και 

συντήρησης των 

ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων 

δημοτικών μεγάρων 

παλαιού και νέου και 

συντήρησης και 

επισκευής των 

ηλεκτρομηχανολογικών 

των αθλητικών 

εγκαταστάσεων»  και 

εργασίες συντήρησης 

Ομόφωνα 



(καθαρισμός κλπ) 

λεβητοστασίων και 

μηχανημάτων 

θέρμανσης – ψύξης 

(κλιματιστικών) 

κοινοτικών και 

δημοτικών κτιρίων 

ΟΜΑΔΑ Α Εργασιών 

32.  32.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του τμήματος της 

εργασίας «Εργασίες 

επισκευής και 

συντήρησης  παιδικών 

χαρών» 

Ομόφωνα 

33.  33.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

της εργασίας «Εργασίες 

ελέγχου και 

πιστοποίησης παιδικών 

χαρών» 

Ομόφωνα 

34.  34.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του τμήματος της 

εργασίας   «Εργασία 

υποστήριξης και 

συντήρησης των 

ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων 

δημοτικών μεγάρων 

παλαιού και νέου και 

συντήρησης και 

επισκευής των 

ηλεκτρομηχανολογικών 

των αθλητικών 

εγκαταστάσεων»  

ΟΜΑΔΑ Β Εργασιών 

Ομόφωνα 

35.  35.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της γενικής 

υπηρεσίας «Λειτουργία 

δημοτικού κυνοκομείου  

και διαχείριση 

αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς για το έτος 

2018» για το μήνα 

Δεκέμβριο 2018 

Ομόφωνα 

36.  36.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της γενικής 

υπηρεσίας «Διαχείριση 

αδέσποτων γατών» 

Ομόφωνα 

37.  37.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

τμηματικής παραλαβής, 

της επιτροπής 

παραλαβής 

αντικειμένου 

τμηματικού ή 

συνολικού συμβάσεων 

παροχής υπηρεσιών , 

που αφορούν στη 

λειτουργία της Δ/νσης 

Ομόφωνα 



Διοικητικών 

Υπηρεσιών Δήμου 

Δράμας για το έτος 2018 

και συγκεκριμένα για 

την απομαγνητοφώνηση 

συνεδριάσεων ΔΣ 

38.  38.  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 για το έτος 2018 

και συγκεκριμένα για 

την ηχητική κάλυψη 

συνεδριάσεων ΔΣ 

Ομόφωνα 

39.  39.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής, 

της επιτροπής 

παραλαβής 

αντικειμένου 

τμηματικού ή 

συνολικού συμβάσεων 

παροχής υπηρεσιών , 

που αφορά στη 

λειτουργία της Δ/νσης 

Διοικητικών 

Υπηρεσιών Δήμου 

Δράμας για το έτος 2018 

, για την βιβλιοδέτηση 

σαράντα (40) βιβλίων 

δερματόδετων 

Ομόφωνα 

40.  40.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της 

υπηρεσίας εργασιών 

καθαριότητας 

δημοτικών κτιρίων 

Ομόφωνα 

41.  41.  Έγκριση ενός (1) 

πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής της Δ/νσης 

Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης 

Ομόφωνα 

42.  42.  Έγκριση Πρωτοκόλλων 

Οριστικής Παραλαβής 

(και τμήματος) 

Υπηρεσιών της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου 

Ομόφωνα 

43.  43.  Εγγραφή του Δήμου ως 

συνδρομητή για το έτος 

2019 σε εφημερίδες, 

περιοδικά και 

ηλεκτρονικά μέσα 

Ομόφωνα 



44.  44.  Έγκριση της 01/2019 

απόφασης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την έκθεση 

πεπραγμένων έτους 

2018 

Ομόφωνα 

45.  45.  Προκήρυξη 

διαγωνισμού στην 

μνήμη του Βασίλη 

Ξανθόπουλου 

Ομόφωνα 

46.  46.  Έγκριση της 1/2019 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με την 

συμπληρωματική 

κατανομή των ΚΑΠ 

έτους 2018 για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων 

Ομόφωνα 

47.  47.  Έγκριση του 1ου ΑΠΕ 

του έργου: 

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΚΑΘ’ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ 

ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 

ΓΗΠΕΔΟ 

ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ» 

Ομόφωνα 

48.  48.  Έγκριση του 1ου ΑΠΕ 

και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ 

του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε΄ 

ΠΑΙΔΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

Ομόφωνα 

49.  49.  Συμπλήρωση της 

αριθμ. 742/2018  

απόφασης Δ.Σ. περί “ 

Κίνησης διαδικασίας 

δημοπράτησης 

αγροτεμαχίου με αρiθμό 

262 έκτασης 14.750 τ.μ. 

σχολικού κλήρου 

Βαθυλάκου 

Ομόφωνα 

50.  50.  Αποδέσμευση 

καταστήματος με 

αριθμό 3 (παλιό 4) στο 

ισόγειο του παλαιού 

Δημαρχείου από την 

χρήση του από τις 

Υπηρεσίες του Δήμου 

μας και κίνηση 

διαδικασίας 

δημοπράτησης του  

Ομόφωνα 

51.  51.  Διαγραφή  ή  μη  

οφειλής  από  πρόστιμο  

παράβασης  Κ.Ο.Κ. –

ΑΣΛΑΜΑΖΙΔΗΣ 

Ομόφωνα 



ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

52.  52.  Διαγραφή  ή  μη  

οφειλής  από  πρόστιμο  

παράβασης  Κ.Ο.Κ. –

ΠΑΥΛΙΔΗΣ 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  

Ομόφωνα 

53.  53.  Διαγραφή  ή  μη  

οφειλής  από  πρόστιμο  

παράβασης  Κ.Ο.Κ. –

ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

Ομόφωνα 

54.  54.  Συγκρότηση τριμελούς 

επιτροπής παραλαβής 

του αντικειμένου 

τμηματικού ή 

συνολικού, σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών 

έτους 2019, της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ομόφωνα 

55.  55.  Συγκρότηση τριμελούς 

επιτροπής τμηματικής 

παραλαβής εργασιών 

για το έτος 2019 της 

Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας 

και Πολιτισμού 

Ομόφωνα 

56.  56.  Συγκρότηση τριμελoύς 

επιτροπής τμηματικής 

παραλαβής εργασιών 

και ορισμός προέδρου 

με τον αναπληρωτή του 

στο πλαίσιο των 

δράσεων του 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους 

Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) 

για το έτος 2019, της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας 

και Πολιτισμού 

Ομόφωνα 

57.  57.  Συγκρότηση  

Επιτροπής Παραλαβής 

στο πλαίσιο των 

δράσεων του 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους 

Ομόφωνα 



Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) 

για το έτος 2019 

58.  58.  Συγκρότηση τριμελoύς 

επιτροπής παραλαβής 

αντικειμένου 

τμηματικού ή 

συνολικού, σύμβασης 

παροχής γενικών 

υπηρεσιών για το έτος 

2019, του Αυτ. 

Τμήματος Τοπικής 

Οικονομικής 

Ανάπτυξης 

Ομόφωνα 

59.  59.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

ΤΚ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»- 

Ομόφωνα 

60.  60.  Συγκρότηση επιτροπής 

προμήθειας 

ανταλλακτικών 

οχημάτων, ελαστικών 

κλπ. για τη συντήρηση 

και επισκευή 

αυτοκινήτων σε 

ιδιωτικά συνεργεία για 

το έτος 2019 

Ομόφωνα 

61.  61.  Συγκρότηση τριμελούς 

επιτροπής τμηματικής 

ή συνολικής παραλαβής 

του αντικειμένου 

σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών της Δ/νσης 

Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης έτους 

2019 

Ομόφωνα 

62.  62.  Ορισμός επιτροπής για 

την παραλαβή του 

αντικειμένου των 

συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών του 

Αυτοτελούς Τμήματος 

ΚΕΠ του Δήμου 

Δράμας για το έτος 2019 

Ομόφωνα 

63.   Συμμετοχή στο Ειδικό 

Θεματικό   Συνέδριο  

της Κ.Ε.Δ.Ε., με θέμα 

«Συνταγματική 

Αναθεώρηση» το οποίο 

θα   πραγματοποιηθεί 

23 & 24 Ιανουαρίου   

2019, στην  

Θεσσαλονίκη 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

Ομόφωνα 

64.  63.  Έγκριση   εξόδων   

μετακίνησης  

υπαλλήλων  Δήμου 

Δράμας για το μήνα 

Ομόφωνα 



Δεκέμβριο 2018 

 

Δράμα   29-01-2019 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


