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ΑΡ. ΑΠΟΦ.
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2.

3.

330.

4.

331.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
1ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Επιχορήγηση
Αθλητικών Συλλόγων
και Σωματείων οικ.
έτους 2019
Έγκριση
της
υπ’αριθ.113/2019
απόφασης του ΔΣ της
ΔΕΚΠΟΤΑ με τίτλο
«Τροποποίηση της αρ.
44/2019 απόφασης του
ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ με
Θέμα Πρόταση για τον
ορισμό
Ορκωτών
Ελεγκτών
για
τη
διενέργεια
διαχειριστικού ελέγχου
χρήσεων 2017 και 2018
της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.» και
τροποποίηση
της
υπ’αριθ.197/2019 ΑΔΣ
με θέμα « Έγκριση της
44/2019 απόφασης –
πρότασης του ΔΣ της
ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με
τον ορισμό Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών για
τη
διενέργεια
διαχειριστικού ελέγχου
χρήσεων 2017 και 2018
της Επιχείρησης»

3ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση
εξόδων
μετακίνησης
υπαλλήλων
Δήμου
Δράμας για το μήνα
Ιούνιο 2019
4ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Ακύρωση της με αρ.
179/2019 απόφασης Δ.Σ.
με θέμα «1) Σύναψη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
του
άρθρου 100 του Ν. 3852
/ 2010 μεταξύ του δήμου
Παρανεστίου και του
δήμου Δράμας για την
υλοποίηση του έργου με

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ομόφωνα

Κατά την ψηφοφορία του 2ου εκτάκτου
θέματος, περί έγκρισης της υπ’αριθ.113/2019
απόφασης του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ με τίτλο
«Τροποποίηση της αρ. 44/2019 απόφασης του ΔΣ
της ΔΕΚΠΟΤΑ με Θέμα Πρόταση για τον ορισμό
Ορκωτών
Ελεγκτών
για
τη
διενέργεια
διαχειριστικού ελέγχου χρήσεων 2017 και 2018 της
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.»
και
τροποποίησης
της
υπ’αριθ.197/2019 ΑΔΣ με θέμα « Έγκριση της
44/2019 απόφασης – πρότασης του ΔΣ της
ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με τον ορισμό Ορκωτών
Ελεγκτών
Λογιστών
για
τη
διενέργεια
διαχειριστικού ελέγχου χρήσεων 2017 και 2018 της
Επιχείρησης», για το κατεπείγον ή μη αυτού,
διαπιστώθηκε
η
μη
συγκέντρωση
των
απαιτούμενων 17 ψήφων (άρθρο 67 παρ. 7 του Ν.
3852/2010), καθότι καταμετρήθηκαν 16 ψήφοι
υπέρ και 5 κατά, οπότε και αποσύρθηκε.
Μειοψηφούντων
των
δημοτικών
συμβούλων: 1) Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη
Γεωργίου, 3) Σιδερά Χρυσής και 4) Μυστακίδη
Ιωάννη για το κατεπείγον διότι, υπάρχει μεγάλη
διαφορά καθώς για δύο χρήσεις πληρώνουμε τα ίδια
που πληρώσαμε για τέσσερις ή πέντε χρήσεις και
διότι, το θέμα θα έπρεπε να έχει προετοιμαστεί
καλύτερα καθώς μας απασχολεί εδώ και καιρό.
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου Στεφανίδη Ιωάννη για το κατεπείγον
διότι, κατά τη γνώμη του αυτές οι ανώνυμες
εταιρείες δεν πρέπει να υφίστανται και υπό την
έννοια αυτή δεν συντρέχει κανένας λόγος ελέγχου
των εταιρειών αυτών.
Ομόφωνα

Ομόφωνα

5.

332.

τίτλο: «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» μετά
τη
σύναψη
της
σύμβασης
με
τον
ανάδοχο
κατασκευής
του έργου, αρχικού
συνολικού
προϋπολογισμού
951.000,00 ευρώ και 2)
Έγκριση
του
υποβαλλόμενου Σχεδίου
της»
Έγκριση της 106/2019
απόφασης του ΔΣ της
ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με
την 3η τροποποίηση του
προϋπολογισμού
οικ.
έτους
2019
της
Επιχείρησης

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντος 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
Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, δεν ψήφισε τον
προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζει και καμία
αναμόρφωσή του
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Χρυσοχοϊδη Ελευθερίου διότι, δεν ψήφισε τον
προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζει και καμία
αναμόρφωσή του
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Στεφανίδη Ιωάννη, αναφέροντας πως είναι γνωστή η
θέση του για τη συγκεκριμένη επιχείρηση δηλαδή,
πως πρέπει να παύσει να λειτουργεί και να
μεταφερθεί το προσωπικό στον Δήμο.

6.

333.

7.

334.

8.

335.

Έγκριση
Τοπικού
Σχεδίου
ενεργειών
οργανωμένης
απομάκρυνσης πολιτών
για λόγους προστασίας
από
επικείμενη
καταστροφή εξ αιτίας
δασικών πυρκαγιών
Έγκριση τροποποίησης
σύμβασης
(παράταση
διάρκειας) του έργου με
τίτλο «Joint actions for
the development and
implementation of new
technologies for the
optimal management of
water resources in the
urban
environment»
και
ακρωνύμιο
«LYSIS»
το
οποίο
χρηματοδοτείται
στο
πλαίσιο
του
Προγράμματος
Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας
INTERREG
V-A
«Ελλάδα – Βουλγαρία
2014-2020» με κωδικό
ΜIS 5016103
Έγκριση Τροποποίησης
της με αρ. πρωτ.
17989/28-06-2019
(19SYMV005189480)
σύμβασης με
τίτλο
«Υλοποίηση Δράσεων
Προβολής
και
Δημοσιότητας
(Παραδοτέα 2.1.1, 2.1.2,
2.1.4, 4.1.2 και 4.1.3)
στα πλαίσια του έργου
με τίτλο “Joint actions
for the development
and implementation of
new technologies for the
optimal management of
water resources in the
urban
environment”
και
ακρωνύμιο
“LYSIS”, το οποίο
συγχρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκής
Διασυνοριακής
Συνεργασίας
INTERREG
V-A
«ΕΛΛΑΔΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
20142020»

Ομόφωνα

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 3)
Σιδερά Χρυσής και 4) Μυστακίδη Ιωάννη
ψηφίζοντας «παρών», αναφέροντας ότι μέχρι τώρα
στο ΔΣ μόνο παρατάσεις και αλλαγές ψηφίζουμε
για το έργο. Δεν υπάρχει πρόοδος καθώς επίσης
παρατηρείται απροθυμία των άλλων εταίρων για να
προχωρήσει το έργο

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 3)
Σιδερά Χρυσής και 4) Μυστακίδη Ιωάννη
ψηφίζοντας «παρών», αναφέροντας ότι μέχρι τώρα
στο ΔΣ μόνο παρατάσεις και αλλαγές ψηφίζουμε
για το έργο. Δεν υπάρχει πρόοδος καθώς επίσης
παρατηρείται απροθυμία των άλλων εταίρων για να
προχωρήσει το έργο

9.

10.

336.

337.

Έγκριση Τροποποίησης
της με αρ. πρωτ.
13093/07-05-2018
σύμβασης με τίτλο: “
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΔΡΑΣΗ
1.1.2)
ΓΙΑ
ΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «Joint actions
for the development and
implementation of new
technologies for the
optimal management of
water resources in the
urban environment» ΜΕ
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ
«LYSIS»,
ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΔΑΦΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
INTERREG
V-A
«ΕΛΛΑΔΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
20142020»
Έγκριση τροποποίησης
της σύμβασης ανάθεσης
γενικών υπηρεσιών με
τίτλο: «Σχεδιασμός και
ανάλυση
προηγμένων
τεχνολογικά
συστημάτων για τη
διαχείριση υδάτων στον
αστικό ιστό (3.1.1) και
Έκθεση
αξιολόγησης
και
εκτίμηση
της
απόδοσης των πιλοτικών
δράσεων με γνώμονα τη
βέλτιστη χρήση της
περίσσειας νερού (4.1.1)
στο πλαίσιο υλοποίησης
δράσεων του έργου με
τίτλο: "Joint actions for
the development and
implementation of new
technologies for the
optimal management of
water resources in the
urban environment" και
ακρωνύμιο "LYSIS"»

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 3)
Σιδερά Χρυσής και 4) Μυστακίδη Ιωάννη
ψηφίζοντας «παρών», αναφέροντας ότι μέχρι τώρα
στο ΔΣ μόνο παρατάσεις και αλλαγές ψηφίζουμε
για το έργο. Δεν υπάρχει πρόοδος καθώς επίσης
παρατηρείται απροθυμία των άλλων εταίρων για να
προχωρήσει το έργο

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 3)
Σιδερά Χρυσής και 4) Μυστακίδη Ιωάννη
ψηφίζοντας «παρών», αναφέροντας ότι μέχρι τώρα
στο ΔΣ μόνο παρατάσεις και αλλαγές ψηφίζουμε
για το έργο. Δεν υπάρχει πρόοδος καθώς επίσης
παρατηρείται απροθυμία των άλλων εταίρων για να
προχωρήσει το έργο
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338.

12.

339.

13.

340.

14.

341.

15.

342.

16.

343.

Έγκριση Τροποποίησης
της με αρ. πρωτ.
17990/28-06-2019
(19SYMV005189451)
σύμβασης με
τίτλο
"Υλοποίηση
των
δράσεων Επικοινωνίας
και Διάδοσης (Πακέτο
Εργασίας 2 – WP2
Communication
&
Dissemination)
και
Διοργάνωσης
Εκδηλώσεων (Πακέτο
Εργασίας 5 – WP5
Organization of events),
του έργου “Creation of
a cross-border Water
Assets
Geopark
in
Nestos
Area”
και
ακρωνύμιο “CB Water
Geopark”
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και
1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ
ΤΚ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Έγκριση πρωτοκόλλου
οριστικής παραλαβής
του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ
ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»
Συγκρότηση επιτροπής
προσωρινής
και
οριστικής παραλαβής
του
έργου
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’
ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ»
Συγκρότηση επιτροπής
προσωρινής
και
οριστικής παραλαβής
του
έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ε’
ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ
ΚΑΙ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Συγκρότηση επιτροπής
παραλαβής
φυσικού
εδάφους για το έργο
«Βελτίωση
δρόμων
πρόσβασης
σε γεωκτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις»

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 3)
Σιδερά Χρυσής και 4) Μυστακίδη Ιωάννη
ψηφίζοντας «παρών», αναφέροντας ότι μέχρι τώρα
στο ΔΣ μόνο παρατάσεις και αλλαγές ψηφίζουμε
για το έργο. Δεν υπάρχει πρόοδος καθώς επίσης
παρατηρείται απροθυμία των άλλων εταίρων για να
προχωρήσει το έργο
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Ομόφωνα

Ομόφωνα
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Έγκριση της 19/2019
απόφασης
της
ΔΚ
Δράμας, σχετικά με την
παραχώρηση χώρου για
διοργάνωση εκδήλωσης
(1ου Drama Street Food
Festival)

17.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

18.

344.

Έγκριση της 20/2019
απόφασης
της
ΔΚ
Δράμας, σχετικά με την
διάθεση
χρήσης
δημοτικού ακινήτου

Ομόφωνα

19.

345.

Έγκριση της 21/2019
απόφασης
της
ΔΚ
Δράμας, σχετικά με την
διάθεση
χρήσης
δημοτικού ακινήτου

Ομόφωνα

20.

346.

Έγκριση της 01/2019
απόφασης
της
ΔΚ
Ξηροποτάμου, σχετικά
με την διάθεση χρήσης
δημοτικού ακινήτου που
βρίσκεται
στη
ΔΚ
Ξηροποτάμου – γήπεδο
ποδοσφαίρου, στον Α.Ο.
ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ

Ομόφωνα

21.

347.

Έκτακτη
ενίσχυση
δημοτών

Ομόφωνα

Δράμα 24-07-2019
Η αναπληρώτρια γραμματέας
Μαρία Μαντή

οικονομική
απόρων

