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      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  174.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση πρωτοκόλλων 

οριστικής παραλαβής 

(τμήματος) υπηρεσιών 

της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, θα μπορούσε ο 

Δήμος να έχει τα μέσα να εκτελεί τις 

συγκεκριμένες εργασίες με την αγορά 

μηχανημάτων, κάνοντας και απόσβεση από τα 

ανταποδοτικά, και την πρόσληψη υπαλλήλων και 

όχι να τις αναθέτει σε εργολάβους  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, θα μπορούσε ο Δήμος 

να έχει τα μέσα να εκτελεί τις συγκεκριμένες 

εργασίες με την αγορά μηχανημάτων, κάνοντας 

και απόσβεση από τα ανταποδοτικά, και την 

πρόσληψη υπαλλήλων και όχι να τις αναθέτει σε 

εργολάβους 

2.  175.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση εκκίνησης 

διαδικασίας για τη 

διενέργεια ενιαίου 

διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την « 

Προμήθεια Υγρών 

Καυσίμων – 

Ελαιολιπαντικών ( 

πετρελαίου θέρμανσης, 

πετρελαίου κίνησης, 

βενζίνης αμόλυβδης, 

ελειολιπαντικών) του 

Δήμου Δράμας, των 

Νομικών Προσώπων και 

Επιχειρήσεων, για το 

οικονομικό έτος 2020 

Ομόφωνα 

3.  176.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση εκκίνησης 

διαδικασίας ενιαίου 

διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την « 

Προμήθεια Τροφίμων & 

Λοιπών Αναλώσιμων 

Ειδών Παντοπωλείου» 

του Δήμου Δράμας, των 

Νομικών Προσώπων και 

Επιχειρήσεων, για το 

οικονομικό έτος 2020 

Ομόφωνα 



4.  177.  4o ΕΚΤΑΚΤΟ 

Μεταβίβαση άδειας 

επαγγελματία πωλητή 

λαϊκών αγορών- 

Μαργιορίδου Μαρία 

Ομόφωνα 

5.  178.  5o ΕΚΤΑΚΤΟ 

Λύση της από  28-02-

2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ 

του δήμου Δράμας και 

του δήμου Παρανεστίου 

για την Eπίβλεψη των 

έργων οδοποιίας του 

έργου «Υποέργο 1: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

(ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 

ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

ΤΗΣ Δ.Ε. 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» της 

Πράξης «ΤΟΠΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» 

Ομόφωνα 

6.  179.  6
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

1) Σύναψη  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ

ΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ του 

άρθρου 100 του Ν. 

3852 / 2010 μεταξύ 

του δήμου 

Παρανεστίου  και 

του δήμου Δράμας 

για την υλοποίηση 

του έργου με 

τίτλο: «Υποέργο 

1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣ

ΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩ

Ν (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟ

ΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕ

ΝΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΥ 

Ομόφωνα 



ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ 

Δ.Ε. 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» 

της Πράξης 

«ΤΟΠΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» 

μετά τη σύναψη 

της σύμβασης με 

τον ανάδοχο 

κατασκευής του 

έργου, αρχικού 

συνολικού 

προϋπολογισμού 

951.000,00 ευρώ» 

2) Έγκριση του 

υποβαλλόμενου Σχεδίου 

της 

7.  180.  Έγκριση ανάθεσης της 

υπηρεσίας «Διαχείριση 

μπαζοαπορριμμάτων και 

ογκωδών αποβλήτων, 

όπως  κουφωμάτων, 

επίπλων, στρωμάτων, 

κ.α.»  

Κατά πλειοψηφία 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ζαχαριάδης Παύλος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3) Καλαϊτσίδης Γεώργιος, 4) 

Σιδερά Χρυσή και 5) Μυστακίδης Ιωάννης , 

έθεσαν ερωτήματα (όπως που εναποτίθεντο πριν 

τα μπαζοαπορρίματα , σε ποιον ιδιώτη, πώς 

μεταφέρονταν και που θα εναποτίθενται με την 

παρούσα ανάθεση)  τα οποία απαντήθηκαν από τον 

εισηγητή. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, δεν έγιναν τα 

απαραίτητα πολιτικά βήματα από τη δημοτική 

αρχή για τα πράσινα σημεία, όπου θα πήγαιναν τα 

μπαζοαπορρίμματα και δεν θα ανατίθετο η 

εργασία σε ιδιώτη. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, ανέφερε πως ο μόνος λόγος που 

ψηφίζει θετικά, είναι για να αποφευχθούν οι 

παράνομες χωματερές και να μην εναποτίθενται τα 

μπαζοαπορρίμματα όπου να είναι, θίγοντας το 

θέμα των πράσινων σημείων 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη, λέγοντας πως το θέμα είναι τρανταχτό 

παράδειγμα ανεπάρκειας της δημοτικής αρχής 

γιατί, δεν μπόρεσε να οριοθετήσει δύο σημεία για 

να γίνονται αυτές οι αποθέσεις. 

8.  181.  Λήψη απόφασης για 

έγκριση  ανάθεσης της 

υπηρεσίας « 

Καθαρισμός χώρων 

παράνομης απόρριψης 

απορριμμάτων για 

λόγους αντιπυρικής 

προστασίας με χρήση 

μηχανήματος τύπου 

προωθητήρα γαιών»  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, είναι πολιτική και 

πελατειακή η σκέψη της δημοτικής αρχής για το 

παρόν θέμα διότι, θα μπορούσε ο Δήμος να εκτελεί 

τις συγκεκριμένες εργασίες με ίδια μέσα και με το 

1/3 του κόστους. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης 



,προϋπολογισμού  

12.397,24 € 

(συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.) σε τρίτο με 

την διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού 

μειοδοτικού 

διαγωνισμού σύμφωνα 

με τον  Ν.4412/2016  

Αλέξανδρος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά, με την 

επισήμανση πως θα μπορούσε ο Δήμος να εκτελεί 

τις συγκεκριμένες εργασίες με ίδια μέσα και με το 

1/3 του κόστους 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη, λέγοντας πως το θέμα είναι τρανταχτό 

παράδειγμα ανεπάρκειας της δημοτικής αρχής 

γιατί, θα μπορούσε ο Δήμος να εκτελεί τις 

συγκεκριμένες εργασίες με ίδια μέσα και με το 1/3 

του κόστους 

9.   Ενημέρωση του 
Δημοτικού Συμβουλίου 
σχετικά με την υπ’ αρ. 
53/09.04.2019 Απόφαση 
του Διοικητικού 
Συμβουλίου της 
ΔΕΚΠΟΤΑ με θέμα 
«Έγκριση Οικονομικών 
Καταστάσεων ετών 
2013-2014-2015-2016»  

Ενημερώθηκε 

10.  182.  Παραλαβή των 

Αναλυτικών Εκθέσεων 

επί των Ευρημάτων 

Έκτακτου 

Διαχειριστικού Ελέγχου 

χρήσεων 2011-2016 της 

ΔΕΚΠΟΤΑ και 

ενημέρωση του 

Δημοτικού Συμβουλίου 

επί των πορισμάτων του 

Διαχειριστικού Ελέγχου  

Ομόφωνα 

11.  183.  Παρουσίαση, παράδοση 

& αποδοχή 

αρχιτεκτονικής 

προμελέτης για την 

αποκατάσταση και την 

Ενεργειακή Αναβάθμιση 

της Καπναποθήκης 

«Πορτοκάλογλου», που 

βρίσκεται επί της οδού 

Περδίκα στην Δράμα 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ανέφερε πως πέρα απ΄ τις παρατηρήσεις, σήμερα 

υπάρχει ένα θετικό βήμα, πέρα των ενστάσεών του 

επί των χώρων εστίασης, οι οποίοι θεωρεί πως 

πρέπει να λειτουργούν κάτω απ΄ τη λειτουργία του 

Πανεπιστημίου ή του Δήμου, ανάλογα ποιος θα 

έχει την ευθύνη. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, ανέφερε πως, είναι μεγάλη τύχη για 

τη Δράμα να έχει μια νέα γενιά ευεργετών και 

ατυχία να έχει δημοτικές αρχές που μόνο 

υπόσχονται. Πρόκειται για μια εξέλιξη που θα 

ήταν πολλή θετική για τη Δράμα, αν υπήρχε 

ρεαλισμός στην εκτέλεσή της. Παρ΄ όλα αυτά, 

εφόσον απαντιούνται ερωτήματα και εφόσον 

βρεθούν οι χρηματοδοτήσεις και εφόσον 

προχωρήσει το ζήτημα της καπναποθήκης, το 

επόμενο ΔΣ θα κληθεί να προχωρήσει την 

κατασκευή. Δεν είναι καθόλου αισιόδοξος διότι, 

όχι στα επόμενα 5 χρόνια αλλά, ούτε στα επόμενα 

10 χρόνια θα μπορέσει να λειτουργήσει η 



καπναποθήκη. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, 

ανέφερε πως, είναι θετικό ότι ολοκληρώθηκε η 

προμελέτη με την χορηγία της Reycap αλλά, η 

κατασκευή της καπναποθήκης, θα έπρεπε να είναι 

μέλημα του Κράτους γιατί, οι ανάγκες είναι 

υπαρκτές, χωρίς να πιστεύει ότι θα 

κατασκευαστεί σύντομα, παρά τις υποσχέσεις του 

Υπουργού για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Στήριξης. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 

ανέφερε πως, είναι θετικό ότι ολοκληρώθηκε η 

προμελέτη με την χορηγία της Reycap, πιστεύει 

όμως ότι, ούτε σε 30 χρόνια δεν θα κατασκευαστεί 

η καπναποθήκη, σύμφωνα και με την προϊστορία. 

12.  184.  Κατανομή των χώρων 

προβολής των κομμάτων 

και καθορισμός της 

χρήσης αυτών ενόψει 

των Ευρωεκλογών της 

26
ης

 Μαΐου 2019 καθώς 

και των Δημοτικών και 

Περιφερειακών εκλογών 

της ιδίας ημερομηνίας 

και τυχόν 

επαναληπτικών  

Ομόφωνα 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου ότι, όσον αφορά στο κόμμα 

της Χρυσής Αυγής, δεν θα πρέπει να του δοθεί 

σπιτάκι και αυτό μάλιστα το θέτει ως προϋπόθεση 

για να παρέχει σύμφωνη γνώμη στην ομόφωνη 

Απόφαση που θα ληφθεί.   

 

13.  185.  Έγκριση τροποποίησης 

του Ε.Π. Δήμου Δράμας, 

δημοτικής περιόδου 

2014-2019  

Ομόφωνα 

 

14.  186.  Έγκριση της 71/2019 

απόφασης της Ο.Ε. 

σχετικά με την 3
η
 

Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2019  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2)Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Σιδερά Χρυσής και 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη διότι, δεν ψήφισαν τον 

προϋπολογισμό οπότε δεν ψηφίζουν και καμία 

αναμόρφωσή του. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό οπότε δεν ψηφίζει και καμία 

αναμόρφωσή του. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό οπότε δεν ψηφίζει και καμία 

αναμόρφωσή του 

 

15.  187.  Έγκριση των 79/2019 

και 82/2019 αποφάσεων 

της Ο.Ε. σχετικά με τις 

α΄ και β΄ 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2)Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 



συμπληρωματικές 

αντίστοιχα της 3
ης

 

Αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2019  

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Σιδερά Χρυσής και 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη διότι, δεν ψήφισαν τον 

προϋπολογισμό οπότε δεν ψηφίζουν και καμία 

αναμόρφωσή του. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό οπότε δεν ψηφίζει και καμία 

αναμόρφωσή του. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό οπότε δεν ψηφίζει και καμία 

αναμόρφωσή του 

 

16.  188.  Στρατηγικός 

προγραμματισμός 

προσλήψεων τακτικού 

προσωπικού για τα έτη 

2020  

Ομόφωνα 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Ζαχαριάδη Παύλου, 2)Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Σιδερά Χρυσής και 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη διότι, δεν αναφέρονται όλες οι 

διαδικασίες που έχουν γίνει και πρόκειται για μια 

πρόχειρη πρόταση 

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, η δημοτική αρχή παρά 

τις υποσχέσεις της για νέο σύννομο ΟΕΥ, δεν έχει 

κάνει τίποτα 

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου πως, είναι παταγώδης 

αποτυχία της δημοτικής αρχής, η μη σύνταξη νέου 

ΟΕΥ παρά τις υποσχέσεις της.   

17.  189.  Έγκριση πρόσληψης 

εποχικού προσωπικού 

δίμηνης απασχόλησης 

(πυροφύλακες) για το 

έτος 2019  

Ομόφωνα 

18.  190.  Διαβίβαση εισήγησης 

για την έγκριση των 

όρων του σχεδίου και 

της σύναψης 

προγραμματικής 

σύμβασης για την 

εκτέλεση εργασιών, 

δράσεων και 

εκδηλώσεων με τίτλο 

«ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 

2019» και τον ορισμό 

ενός εκπροσώπου με τον 

αναπληρωτή του κατά 

το άρθρο 10 της 

σύμβασης στην κοινή 

επιτροπή για την 

εφαρμογή της  

Ομόφωνα 

19.  191.  Έγκριση της 22/2019 

απόφασης του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ, σχετικά με την 

έγκριση απολογιστικών 

στοιχείων οικ. έτους 

2018 του Νομικού 

Προσώπου Δήμου 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ζαχαριάδης Παύλος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3) Καλαϊτσίδης Γεώργιος, 4) 

Σιδερά Χρυσή και 5) Μυστακίδης Ιωάννης 

ανέφεραν πως, ψηφίζουν θετικά μόνο ως προς τη 



Δράμας  λογιστική αποτύπωση 

 

20.  192.  Έγκριση της 28/2019 

απόφασης του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ, σχετικά με την 

υποβολή των πινάκων 

στοχοθεσίας 

οικονομικών 

αποτελεσμάτων του 

Νομικού Προσώπου 

Δήμου Δράμας οικ. 

έτους 2019 βάσει της 

υπό αριθμ. 8/17194/08-

03-2019 εγκυκλίου του 

ΥΠ.ΕΣ.  

Ομόφωνα 

21.  193.  Έγκριση της 44/2019 

απόφασης του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ, σχετικά με την 

Β΄ αναμόρφωση  

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2019    

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου , 4) Σιδερά Χρυσής και 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη διότι, δεν ψήφισαν τον 

προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζουν και καμία 

αναμόρφωσή του 

 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζει και καμία 

αναμόρφωσή του 

22.  194.  Έγκριση της 40/2019 

απόφασης του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ, σχετικά με την 

Πρόσληψη προσωπικού 

με σύμβαση ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου 

χρόνου και με σύμβαση 

έργου, για το Κ.Η.Φ.Η 

βάσει της τροποποίησης 

της Πράξης «Λειτουργία 

Κ.Η.Φ.Η Δήμου 

Δράμας» με κωδικό 

ΟΠΣ5001597 στο 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Α.Μ.Θ 

2014-2022» 

Ομόφωνα 

23.  195.  Σύναψη 

Προγραμματικής 

Σύμβασης του άρθρου 

100 του Ν. 3852/2010 

μεταξύ του Νομικού 

Προσώπου Δήμου 

Δράμας και του δήμου 

Δράμας, για την 

υλοποίηση των 

πράξεων(κατασκευής 

έργων)προσαρμογής των 

επτά(7) Παιδικών 

Σταθμών και των δύο(2) 

Βρεφονηπιακών 

Σταθμών, εν λειτουργία 

Ομόφωνα 



του Νομικού Προσώπου 

Δήμου Δράμας, στις 

προδιαγραφές του νέου 

θεσμικού πλαισίου 

αδειοδότησης σύμφωνα 

με τις διατάξεις του 

π.δ.99/2017 (σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 

31630/28-06-2018 

πρόσκληση του 

Υπουργείου 

Εσωτερικών(ΑΔΑ: 

7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) με 

τίτλο «Επιχορήγηση των 

Δήμων και των Νομικών 

Προσώπων αυτών για 

την προσαρμογή 

λειτουργούντων 

δημοτικών βρεφικών, 

παιδικών και 

βρεφονηπιακών 

σταθμών στις 

προδιαγραφές του νέου 

θεσμικού πλαισίου 

αδειοδότησης σύμφωνα 

με τις διατάξεις του π.δ 

99/2017»  

24.  196.  Έγκριση της 14/2019 

απόφασης του ΔΣ του 

ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, 

σχετικά με την 1
η
 

Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2019  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου 3) 

Σιδερά Χρυσής και 4) Μυστακίδη Ιωάννη διότι, 

αυξάνεται ο ΚΑ για την προμήθεια μουσικών 

οργάνων ενώ υπάρχουν απλήρωτες δαπάνες 

προηγούμενων ετών 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου      
 

25.  197.  Έγκριση της 44/2019 

απόφασης – πρότασης 

του ΔΣ της ΔΕΚΟΠΤΑ, 

σχετικά με τον ορισμό 

Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών για τη 

διενέργεια 

διαχειριστικού ελέγχου 

χρήσεων 2017 και 2018 

της Επιχείρησης  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου 3) 

Σιδερά Χρυσής και 4) Μυστακίδη Ιωάννη διότι, 

γίνεται συμψηφισμός της αμοιβής με την 

προηγούμενη ανάθεση για τα έτη 2013-2016 

 

26.  198.  Έγκριση της 54/2019 

απόφασης – πρότασης 

του ΔΣ της ΔΕΚΟΠΤΑ, 

σχετικά με την 1
η
 

τροποποίηση του 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2019 της 

Επιχείρησης  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου 3) 

Σιδερά Χρυσής και 4) Μυστακίδη Ιωάννη διότι, 

δεν ψήφισαν τον προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζουν 

και καμία αναμόρφωσή του 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζει και καμία 

αναμόρφωσή του 

 



Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζει και καμία 

αναμόρφωσή του 

          
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζει και καμία 

αναμόρφωσή του 

27.  199.  Έγκριση της 14/2019 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με την έγκριση 

απολογιστικών 

στοιχείων οικ. έτους 

2018, Σχολικής 

Επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης  

Ομόφωνα 

28.  200.  Έγκριση της 15/2019 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με την έγκριση 

απολογιστικών 

στοιχείων οικ. έτους 

2018, Σχολικής 

Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  

Ομόφωνα 

29.  201.  Εξέταση πρότασης της 

Δ/νσης Α/βάθμιας 

Εκπαίδευσης για την 

ίδρυση τμημάτων 

ένταξης σε σχολικές 

μονάδες της 

Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Ομόφωνα 

30.  202.  Εξέταση πρότασης της 

Δ/νσης Β/βάθμιας 

Εκπαίδευσης για την 

ίδρυση τμημάτων 

ένταξης σε σχολικές 

μονάδες της 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Ομόφωνα 

31.  203.  Έγκριση δαπάνης για 

την προμήθεια 

τροφίμων του 

Καταστήματος 

Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Δήμου 

Δράμας ( Κοινωνικό 

Παντοπωλείο) έτους 

2020  

Ομόφωνα 

32.  204.  Τροποποίηση της με 

αριθμ. 110/2018 ΑΔΣ με 

θέμα Ορισμός 

εκπροσώπου Δημοτικής 

Αρχής με τον 

αναπληρωτή του για τη 

συγκρότηση τριμελούς 

επιτροπής του άρθρου 3 

της αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/

8-2-2018 (ΦΕΚ 474 τ 

Ομόφωνα 



Β΄/14-02-2018)ΚΥΑ περί 

«καθορισμού 

λεπτομερειών για την 

εφαρμογή των ρυθμίσεων 

του άρθρου 36 του Ν. 

4508/2017»  

33.  205.  Τροποποίηση της με 

αριθμ.19/2015 ΑΔΣ με 

θέμα «Τροποποίηση της 

329/2012 ΑΔΣ με θέμα 

«Έγκριση δαπάνης για 

την προμήθεια 

τροφίμων του 

καταστήματος 

Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Δήμου 

Δράμας (Κοινωνικό 

Παντοπωλείο) – 

Συγκρότηση 

Επιτροπής»» 

Ομόφωνα 

34.  206.  Πρόσληψη (6) έξι 

ατόμων με σύμβαση 

μίσθωσης έργου για την 

υλοποίηση του 

προγράμματος 

΄΄Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής 

Συνδρομής΄΄ του 

Ταμείου Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους 

Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)  

Ομόφωνα 

35.  207.  Πρόταση για έκδοση 

ψηφίσματος από το 

Δημοτικό Συμβούλιο, 

αναφορικά με τον 

ρατσισμό και τις 

φυλετικές διακρίσεις, 

στο πλαίσιο της 

Παγκόσμιας Ημέρας 

κατά του Ρατσισμού  

Ομόφωνα 

36.  208.  Δημιουργία Γραφείου 

ενημέρωσης και 

υποστήριξης 

δανειοληπτών από Δήμο 

Δράμας 

Ομόφωνα 

37.  209.  Έγκριση της 08/2019 

απόφασης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την αποδοχή 

ή μη δωρεάς ανέγερσης 

μνημείου  

Ομόφωνα 

Με την επισήμανση των δημοτικών 

συμβούλων: Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη 

Γεωργίου και 3) Μυστακίδη Ιωάννη πως, είναι 

θετικοί , σύμφωνα και με τις αναφορές του μέλους 

της παράταξής τους στη ΔΚ 

38.  210.  Υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης για την 

πράξη με τίτλο 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ 

Ομόφωνα 



ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ 

ΠΟΛΙΤΕΣ στην 68η 

Πρόσκληση της 

Περιφέρειας ΑΜΘ  

39.  211.  Υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης για την 

πράξη με τίτλο 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ στην 

68η Πρόσκληση της 

Περιφέρειας ΑΜΘ  

Ομόφωνα 

40.  212.  Υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης για την 

πράξη με τίτλο 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ) 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» 

στο χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 

«Κοινωνικές και 

πολιτιστικές υποδομές 

και δραστηριότητες 

δήμων»  

Ομόφωνα 

Με την επισήμανση των δημοτικών 

συμβούλων: Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη 

Γεωργίου και 3) Μυστακίδη Ιωάννη πως, 

συμφωνούν , αν και διαφωνούν με το περιεχόμενο της 

πρότασης διότι, άλλο πρέπει να γίνει πρώτα – οι 

κερκίδες- και θα το κάνουν μόλις γίνουν δημοτική 

αρχή διότι, θα υποστεί βλάβες το ταρτάν αν 

αοκουθήσουν οι κερκίδες 

Με το ερώτημα του δημοτικού συμβούλου 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου προς τον Δήμαρχο, αν 

υποσχέθηκε στον αθλητή  Κων/νο Δουβαλίδη που 

έχει δοξάσει τον αθλητισμό της Δράμας πως, το 

Εθνικό Στάδιο θα μετονομαστεί σε Στάδιο Κων/νου 

Δουβαλίδη 

 

41.  213.  Έγκριση 1
ου

 

Συγκριτικού Πίνακα 

Τεχνικής Εργασίας – 

Μελέτης με τίτλο 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΤΑΤΙΚΗΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»  

Ομόφωνα 

Με την ερώτηση των δημοτικών 

συμβούλων: Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη 

Γεωργίου και 3) Μυστακίδη Ιωάννη, τι έχει γίνει, τι 

έχει προχωρήσει μετά τη συζήτηση που έγινε στο ΔΣ, 

η οποία όμως δεν απαντήθηκε 

 

42.  214.  Υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης στο 

πλαίσιο της πράξης με 

τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η 

ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ 

Ομόφωνα 

Με την παρατήρηση των δημοτικών 

συμβούλων: Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη 

Γεωργίου και 3) Μυστακίδη Ιωάννη πως, θα 

έπρεπε να είναι γνωστές οι θέσεις των στεγάστρων 

 
Με την παρατήρηση του δημοτικού 

συμβούλου Τσιαμπούση Αλεξάνδρου πως, θα 

έπρεπε να είναι γνωστές οι θέσεις των στεγάστρων 

 



ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»  

στο πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

στον άξονα 

προτεραιότητας 

«Κοινωνικές και 

πολιτιστικές υποδομές 

και δραστηριότητες των 

δήμων»  

43.  215.  Σύναψη 

Προγραμματικής 

Σύμβασης του άρθρου 

100 του Ν. 3852 / 2010 – 

Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης (ΦΕΚ Α΄ 

87 / 7.6.2010) μεταξύ της 

Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας 

– Θράκης  και του 

δήμου Δράμας για την 

υλοποίηση της Πράξης: 

«Κατασκευή 2/θέσιου 

ολοήμερου 

Νηπιαγωγείου 

Ξηροποτάμου 50 

νηπίων»  

Ομόφωνα 

Με την επισήμανση των δημοτικών 

συμβούλων: Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη 

Γεωργίου και 3) Μυστακίδη Ιωάννη πως, θα 

έπρεπε ήδη να έχει ενταχθεί το έργο 

 
Με την παρατήρηση του δημοτικού 

συμβούλου Τσιαμπούση Αλεξάνδρου πως, θα 

έπρεπε ήδη να έχει ενταχθεί το έργο 

 

 

44.  216.  Σύναψη Σύμβασης 

Διαβαθμιδικής  

Συνεργασίας του άρθρου 

99 του Ν. 3852/2010 

μεταξύ της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας 

– Θράκης και του Δήμου  

Δράμας προς διάθεση 

τεχνικού υπαλλήλου 

Π.Ε. ειδικότητας 

Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού (ενεργειακή 

αναβάθμιση σχολικού 

συγκροτήματος ΕΠΑΛ 

Δράμας)  

Ομόφωνα 

45.  217.  Έγκριση 2
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ 

ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 

ΓΗΠΕΔΟ 

ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ»  

Ομόφωνα 

46.  218.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

ΤΚ Λιβαδερού»  

Ομόφωνα 

47.  219.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής 

του έργου « Κατασκευή 

χώρου πρασίνου 

εργατικών κατοικιών 

Μαυροβάτου (Αγ. 

Ομόφωνα 



Σάββα)»  

48.  220.  Έγκριση της επέκτασης 

δικτύου φωτισμού στην 

ΤΚ Νικοτσάρα με την 

τοποθέτηση 2 στύλων 

και 2 Φ.Σ, S -17  

Ομόφωνα 

49.  221.  Έγκριση της επέκτασης 
δικτύου φωτισμού με 
την  τοποθέτηση  4  
στύλων και 4 Φ.Σ. S – 17 
στην Τ.Κ.  Καλού Αγρού 

Ομόφωνα 

50.  222.  ́Εγκριση της επέκτασης 
δικτύου φωτισμού στην 
Δ.Κ. Ξηροποτάμου για 
τη χορήγηση νέας 
παροχής ισχύος 15kva 
για τη σύνδεση στο 
δίκτυο  χαμηλής τάσης 
ακινήτου γηπέδου 5Χ5 
Ξηροποτάμου 

Ομόφωνα 

51.  223.  Έγκριση  της επέκτασης  

δικτύου φωτισμού σε 

διάφορα σημεία της 

Δ.Κ. Δράμας έπειτα από 

αιτήσεις δημοτών 

Ομόφωνα 

52.  224.  Έγκριση για την 

τοποθέτηση 2 μετρητών 

ΦΟΠ στη Δ.Κ. 

Χωριστής  

Ομόφωνα 

53.  225.  Διενέργεια γενικής 

εργασίας κατεδάφισης 

επικινδύνως 

ετοιμορρόπων ή/και 

ρυμοτομουμένων 

κτισμάτων με συνοπτικό 

διαγωνισμό  

Ομόφωνα 

54.  226.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του τμήματος της 

εργασίας « Εργασίες 

επισκευής και 

συντήρησης φωτιστικών 

ιστών οδικού δικτύου»  

Ομόφωνα 

55.  227.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του τμήματος της 

εργασίας « Εργασίες 

Επισκευής και 

Συντήρησης Παιδικών 

Χαρών»  

Ομόφωνα 

56.  228.  Έγκριση εισόδου – 

εξόδου οχημάτων για 

την υπό ίδρυση 

εγκατάσταση 

«Διαλυτήριο Οχημάτων 

Τέλους Κύκλου Ζωής» 

ιδιοκτησίας της 

Καζαντζίδης Αθ. & ΣΙΑ 

Ομόφωνα 



Ο.Ε ”, εντός του με αρ. 

1321 αγροτεμαχίου του 

Αγροκτήματος 

Καλλιφύτου  

57.  229.  Έγκριση εισόδου – 

εξόδου οχημάτων για 

την υπό ίδρυση 

εγκατάσταση 

«Διαλυτήριο Οχημάτων 

Τέλους Κύκλου Ζωής» 

ιδιοκτησίας της 

Καζαντζίδης Αθ. & ΣΙΑ 

Ο.Ε ”, εντός του με αρ. 

1298 αγροτεμαχίου του 

Αγροκτήματος 

Καλλιφύτου  

Ομόφωνα 

58.  230.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής 
τμήματος της εργασίας 
«Εργασίες συντήρησης 
φωτεινών 
σηματοδοτών»  

Ομόφωνα 

59.  231.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής 
τμήματος της εργασίας 
«Εργασίες συντήρησης 
φωτεινών 
σηματοδοτών»  

Ομόφωνα 

60.  232.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής 
τμήματος της εργασίας 
«Εργασίες συντήρησης 
φωτεινών 
σηματοδοτών»  

Ομόφωνα 

61.  233.  1. Λύση της από 

11-05-2018  

προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ της 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 

και του Δήμου Δράμας 

με τίτλο : 

<<Λειτουργική 

αναβάθμιση συστήματος 

συλλογικής 

εναλλακτικής 

διαχείρισης 

συσκευασιών ή και 

άλλων προϊόντων, κατά 

την έννοια του Νόμου 

2939/2001 και βελτίωση 

μεθοδολογίας 

Διαχείρισης του – 

Υποστηρικτικές 

ενέργειες Δήμου 

Δράμας>> συνολικής 

δαπάνης 67.048,12 € 

(του ΦΠΑ 

συμπεριλαμβανομένου). 

2. Έγκριση του  

συνημμένου σχεδίου της 

προγραμματικής 

Ομόφωνα 



σύμβασης μεταξύ Δήμου 

Δράμας και  της 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. με 

τίτλο : 

<<Υποστηρικτικές 

Ενέργειες Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Δήμου 

Δράμας στα πλαίσια 

εφαρμογής του 

Περιφερειακού Σχεδίου 

Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Ανατ. 

Μακεδονίας Θράκης- 

Εφαρμογή μεθοδολογίας 

ορθής Διαχείρισης 

Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων σύμφωνα με 

την υφιστάμενη 

περιβαλλοντική 

νομοθεσία - Λειτουργική 

αναβάθμιση συστήματος 

συλλογικής 

εναλλακτικής 

διαχείρισης 

συσκευασιών ή και 

άλλων προϊόντων κατά 

την έννοια του Νόμου 

2939/2001 και βελτίωση 

μεθοδολογίας 

Διαχείρισής του>> 

συνολικής δαπάνης 

2.400,00 € (του ΦΠΑ 

συμπεριλαμβανομένου). 

3. Ορισμός του 

Δήμαρχου Δράμας κ. 

Χριστόδουλου 

Μαμσάκου ως νομίμου 

εκπρόσωπου του Δήμου 

για την υπογραφή της 

σύμβασης.  

4. Ορισμός 

Δημοτικού Συμβούλου 

ως εκπρόσωπο του 

Δήμου Δράμας με 

Δημοτικό Σύμβουλο ως 

αναπληρωτή του στην 

Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της  

Προγραμματικής 

Σύμβασης  

62.  234.  Έγκριση διενέργειας  

ανοικτού ηλεκτρονικού 

μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την 

ανάθεση της υπηρεσίας  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ»  εκτιμώμενης 

συνολικής δαπάνης 

50.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%) 

Ομόφωνα 



63.  235.  Έγκριση ενός (1) 

πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής της Δ/νσης 

Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης  

Ομόφωνα 

64.  236.  Έγκριση δύο (2) 

πρωτοκόλλων οριστικής 

παραλαβής της Δ/νσης 

Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης  

Ομόφωνα 

65.  237.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος σύμβασης 

παροχής γενικών 

υπηρεσιών της Δ/νσης 

Περ/ντος & Πρασίνου  

Ομόφωνα 

66.  238.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος σύμβασης 

παροχής γενικών 

υπηρεσιών της Δ/νσης 

Περ/ντος & Πρασίνου  

Ομόφωνα 

67.  239.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

μηνός Μαρτίου, 

υπηρεσιών,  με απ’ 

ευθείας ανάθεση, 

μηχανογραφικής  

υποστήριξης εφαρμογών 

SingularLogic  

Ομόφωνα 

68.  240.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής, 

υπηρεσιών,  με απ’ 

ευθείας ανάθεση, 

ετήσιας συντήρησης-

υποστήριξης  της 

εφαρμογής ArcGIS 

Desktop Basic 

Concurrent Use από 1-1-

2019 έως 31-3-2019  

Ομόφωνα 

69.  241.  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 

ηχητική κάλυψη 

συνεδριάσεων 

Δημοτικού Συμβουλίου 

Ομόφωνα 

70.  242.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

τμηματικής παραλαβής, 

της επιτροπής 

παραλαβής αντικειμένου 

τμηματικού ή συνολικού 

συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών , που 

Ομόφωνα 



αφορούν στη λειτουργία 

της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών Δήμου 

Δράμας και 

συγκεκριμένα για την 

ηχητική κάλυψη 

συνεδριάσεων 

Επιτροπής 

Διαβούλευσης  

71.  243.  Έγκριση πρωτοκόλλων 

οριστικής παραλαβής 

εργασιών του ιατρού 

εργασίας του Δήμου 

Δράμας 

Ομόφωνα 

72.  244.  Έγκριση της 11/2019 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου  

Ομόφωνα 

73.  245.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της γενικής 

υπηρεσίας «Λειτουργία 

δημοτικού κυνοκομείου  

και διαχείριση 

αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς για το έτος 

2019» για το μήνα 

Φεβρουάριο 2019 

Ομόφωνα 

74.  246.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της γενικής 

υπηρεσίας «Λειτουργία 

δημοτικού κυνοκομείου  

και διαχείριση 

αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς για το έτος 

2019» για το μήνα 

Μάρτιο 2019 

Ομόφωνα 

75.  247.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του τμήματος της 

εργασίας « Εργασίες 

εντομοκτονίας 

μυοκτονίας των 

αθλητικών 

εγκαταστάσεων»  

Ομόφωνα 

76.  248.  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 

Ομόφωνα 



εγκαταστάσεων»  και 

εργασίες συντήρησης 

(καθαρισμός κλπ) 

λεβητοστασίων και 

μηχανημάτων 

θέρμανσης – ψύξης 

(κλιματιστικών) 

κοινοτικών και 

δημοτικών κτιρίων 

ΟΜΑΔΑ Α Εργασιών  

77.  249.  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 

78.  250.  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 

79.  251.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του τμήματος της 

εργασίας   «Εργασία 

Ομόφωνα 



υποστήριξης και 

συντήρησης των 

ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων 

δημοτικών μεγάρων 

παλαιού και νέου και 

συντήρησης και 

επισκευής των 

ηλεκτρομηχανολογικών 

των αθλητικών 

εγκαταστάσεων»  

ΟΜΑΔΑ Β Εργασιών  

80.  252.  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 

81.  253.  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 

82.  254.  Κήρυξη του 

οικονομικού φορέα 

Ελματζόγλου Ιωσήφ του 

Ιωάννη ως έκπτωτου 

του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια εξοπλισμού 

παιδικών χαρών» 

Ομόφωνα 

83.  255.  Ανάκληση της αριθμ. 

160/2019 απόφασης Δ.Σ. 

περί “ Παραχώρησης 

χρήσης (διάθεση) του 

Αθλητικού Πολιτιστικού 

Κέντρου “ Δ. Κραχτίδης 

” για την παρουσίαση 

του έργου “ Η 

ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ και το 

ΤΕΡΑΣ”,  λόγω 

Ομόφωνα 



αναβολής της 

παράστασης  

84.  256.  Διαγραφή ποσού από 

ΧΚ 1182/2019  λόγω 

λύσης μίσθωσης του 

περιπτέρου επί της οδού 

Εθνικής Αμύνης 24 (το 

2ο από το Ξενοδοχείο)  

Ομόφωνα 

85.  257.  Διαβίβαση αιτήματος 

διαγραφής από 

χρηματικό κατάλογο, 

ποσού 80,00 € Οικ. 

Έτους 2015- ΕΙΕΛΝΤΙ 

ΟΤΟΜΟΤΙΒ 

Ομόφωνα 

86.  258.  Διαγραφή ή μη οφειλής 

από πρόστιμο 

παράβασης Κ.Ο.Κ. – 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Ομόφωνα 

87.  259.  Διαγραφή ή μη 

χρηματικού καταλόγου 

από τέλη νεκροταφείων 

έτους 2005 – 2006 – 2007 

– 2008 – 2009 - 2010 της 

Τ.Κ. Μαυροβάτου 

Ομόφωνα 

88.  260.  Παραχώρηση χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου για 

την εγκατάσταση και 

λειτουργία τσίρκο 

(χωρίς ζώα) 

Ομόφωνα 

89.  261.  Παραχώρηση χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί 

της οδού Συγγρού 17 

(έναντι καταστήματος)  

Ομόφωνα 

90.  262.  Κίνηση διαδικασίας 

επαναδημοπράτησης 

δύο (2) καταστημάτων 

με αριθμό Νο 17 & 18 

στη δημοτική 

λαχαναγορά Αρκαδικού  

Ομόφωνα 

91.  263.  Κατακύρωση 

πρακτικών δημοπρασίας 

εκμίσθωσης τμήματος 

έκτασης  εμβαδού 2.600 

τ.μ. του με αριθμό 643β 

τεμαχίου συνοικισμού  “ 

Ταξιάρχη – Τιμόθεου ” 

για δεντροκαλλιέργεια, 

σε εφαρμογή της παρ. 3 

του άρθρου 195 Ν. 

3463/2006  

Ομόφωνα 

92.  264.  Έγκριση   εξόδων   

μετακίνησης  

υπαλλήλων  Δήμου 

Δράμας για το μήνα 

Μάρτιο 2019  

Ομόφωνα 

93.  265.  Έγκριση μετακίνησης 

εντεταλμένου δημοτικού 

συμβούλου  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι δεν υπήρξε 



ενημέρωση για τα αποτελέσματα της 

μετακίνησης 

 

94.  266.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση δημοτών  

Ομόφωνα 

95.  267.  Έγκριση επιστροφής 

αχρεωστήτως 

καταβληθέντος ποσού 

προνοιακού επιδόματος 

Ι.Κ.  

Ομόφωνα 

Δράμα   19-04-2019 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


