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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 214. 1οΈκτακτο 

Έγκριση της 98/2019 απόφασης του ΔΣ 

του Ν.Π.Δ.Δ., αναφορικά με την Ε΄ Ανα-

μόρφωση του προϋπολογισμού  οικ. έ-

τους 2019.  

Ομόφωνα 
 

2 215. 2ο Έκτακτο 

«Έγκριση της 45/2019 ΑΔΣ του 

Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ., σχετικά με την 4η ανα-

μόρφωση προϋπολογισμού αυτού οικ. 

έτους 2019»  

Ομόφωνα 
 Με την επισήμανση του μέλους 
της επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ 
πως , ψηφίζει το θέμα με την παρατή-
ρηση ότι ο Πολιτιστικός Οργανισμός 
πρέπει να επιχορηγηθεί από τον Δήμο 
έτσι ώστε τα χρήματα που θα πάρει να 
είναι αντίστοιχα με τα έξοδα του ωδείου 
πλην του 70% της μισθοδοσίας των 
συμβασιούχων καθηγητών.   

 Με την παρατήρηση του μέλους 
της επιτροπής κ. Καλαϊτζίδη Κων-
σταντίνου, ότι συμφωνεί με το μέλος 
Μλεκάνη Μιχαήλ.  

3 216. 3ο Έκτακτο 

Έγκριση πρακτικού Νο1 της επιτροπής 
διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφο-
ρών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγω-
νισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας 
«Εκχιονισμός - αποπαγοποίηση περιο-
χής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή πε-
ρίοδο Νοέμβριος 2019 – Aπρίλιος 2020», 
κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου και 
επανάληψή του με νέους όρους». 

Ομόφωνα 
  

4       217. 7η Αναμόρφωση προϋ/σμού οικ. έτους 
2019 

Κατά πλειοψηφία   
 Μειοψηφούντος του μέλους της 
επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, 
δεν έχει ψηφίσει τον Προϋπολογισμό 
του Δήμου οικ. έτους 2019, οπότε δεν 
ψηφίζει και οποιαδήποτε αναμόρφωση 
αυτού. Επιπλέον, διαφωνεί για τις επι-
χορηγήσεις των Νομικών Προσώπων 
του Δήμου διότι, δεν υπάρχουν παρα-
στατικά καθώς και για την επιχορήγηση 
της ΔΕΚΟΠΟΤΑ διότι, διαφωνεί με το 
Σχέδιο  Δράσης και την αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού της επιχείρησης. 

 Μειοψηφούντος του μέλους της 
επιτροπής κ. Καάϊτζίδη Κωνσταντί-
νου,  συμφωνώντας με το μέλος Μλεκά-
νη Μιχαήλ. 

  Μειοψηφούντος του μέλους της 
επιτροπής κ. Τσιαμπούση Αλέξανδρο 
διότι,  έχει καταψηφίσει τον Προϋπολο-
γισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του Δή-
μου οικ. έτους 2019, για τους γνωστούς 
λόγους οπότε, καταψηφίζει και οποια-
δήποτε αναμόρφωση αυτού. Επίσης δεν 
συμφωνεί με την επιχορήγηση της ΔΕ-
ΚΟΠΟΤΑ διότι, διαφωνεί με το Σχέδιο  
Δράσης και την αναμόρφωση του προ-



ϋπολογισμού της επιχείρησης. 

    Μειοψηφούντος του μέλους της 
επιτροπής κ. Αποστολίδη Κυριάκο,  
συμφωνώντας με το μέλος Τσιαμπούση 
Αλέξανδρο.  

5 218. Υποβολή  απολογιστικών οικονομικών 
στοιχείων Γ΄ τριμήνου 2019.  

Ομόφωνα 
 Με την παρατήρηση του μέλους 
της επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, 
ότι ψηφίζει το θέμα μόνο ως προς την 
λογιστική του αποτύπωση. 

 Με την παρατήρηση του μέλους 
της επιτροπής κ. Καάϊτζίδη Κωνστα-
ντίνο ο  οποίος είπε ότι συμφωνεί με 
τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ. 

  Με την παρατήρηση του μέλους 
της επιτροπής κ. Τσιαμπούση Αλέ-
ξανδρο, ότι ψηφίζει το θέμα μόνο ως 
προς την λογιστική του αποτύπωση. 

  Με την παρατήρηση του μέλους 
της επιτροπής κ. Αποστολίδη Κυριά-
κο ο οποίος είπε ότι συμφωνεί με τον κ. 
Τσιαμπούση Αλέξανδρο.  

6 219. Αναγκαστική εκτέλεση της αριθμ. 08/2018 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικεί-
ου Δράμας, ως προς την περί απόδοσης 
της χρήσης του δημοτικού καφενείου 
«ΚΑΦΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».  

Ομόφωνα 
      

7 220. Έγκριση του 3ου ανακεφαλαιωτικού πί-
νακα (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου: 
«ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΚ ΔΡΑΜΑΣ»  

Ομόφωνα 
 Με την επισήμανση του μέλους 
της επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ 
πως , επειδή ο ανακεφαλαιωτικός πίνα-
κας εισάγεται  με την παρατήρηση ότι 
υλοποιούνται οι προβλεπόμενες από 
τους περιβαλλοντικούς όρους εργασίες, 
θεωρεί πως είναι ένα έργο το οποίο γί-
νεται αντίθετα με τα προβλεπόμενα από 
την κυκλοφοριακή μελέτη , με πρόβλημα 
οικονομικής διαχείρισης του γιατί, όταν 
εκτελείται κάτι που δεν επιτρέπεται, 
πρέπει μετά να καταστραφεί και να ξα-
ναγίνει όπως πρέπει. Με τις ανωτέρω 
επιφυλάξεις και επειδή δεν έχουν πάρει 
καμία απάντηση για το τι προβλέπει η 
κυκλοφοριακή μελέτη, ψήφισε ΛΕΥΚΟ.  

 Με την παρατήρηση του μέλους 
της επιτροπής κ. Καλαϊτζίδη Κων-
σταντίνου, ότι συμφωνεί με το μέλος 
Μλεκάνη Μιχαήλ.  

8 221. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πί-
νακα του έργου: «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
Δ.Κ. ΧΩΡΙΣΤΗΣ»  

Ομόφωνα 
 

9. 222. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πί-
νακα με την σχετική 1η Συμπληρωματική 
Σύμβαση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»  

Ομόφωνα 
 

10. 223. Έγκριση της με αριθμ. 141/2019 «1η Τρο-
ποποίηση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. έτους 2019»  

Κατά πλειοψηφία   
 Μειοψηφούντος του μέλους της 

επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, 
δεν ψήφισαν ως παράταξη τον προϋπο-
λογισμό, οπότε δεν ψηφίζουν και καμία 
αναμόρφωσή του, προσθέτοντας πως οι 



δαπάνες για την Ονειρούπολη σε μερι-
κούς κωδικούς είναι μεγάλες και αδικαι-
ολόγητες. Η δαπάνη για τον εξωτερικό 
λογιστή είναι υπερβολικά μεγάλη και για 
εργασίες που θεωρητικά και πρακτικά 
θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει, την στιγ-
μή που έχουν κλείσει οι ισολογισμοί.  

 Μειοψηφούντος του μέλους της 
επιτροπής κ. Καλαϊτζίδη Κωνστα-
ντίνου,  συμφωνώντας με το μέλος 
Μλεκάνη Μιχαήλ. 

 Μειοψηφούντος του μέλους της 
επιτροπής κ. Τσιαμπούση Αλεξάν-
δρου διότι,  δεν ψήφισαν ως παράταξη 
τον αρχικό ετήσιο πρόγραμμα δράσης, 
που είναι συνέχεια του προϋπολογισμού 
οπότε δεν ψηφίζουν και την τροποποίη-
σή του. Διαφώνησε με την λογική ότι, θα 
υπάρξει τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο και πρότεινε, πριν το Δημοτικό 
Συμβούλιο, να υπάρχει συνεργασία του 
προέδρου της ΔΕΚΠΟΤΑ με τους επικε-
φαλής των παρατάξεων για θέματα που 
χρήζουν . Αυτό είναι ένα δείγμα καλής 
θέλησης, από τη στιγμή που διαφωνούν 
με το να διοργανώνεται η Ονειρούπολη 
από την ΔΕΚΠΟΤΑ και όχι από τον Δή-
μο. Είναι η τελευταία χρονιά που θα γίνει 
έτσι άρα, θα δημιουργηθεί το θέμα, του 
πώς θα γίνεται η Ονειρούπολη. Συμφω-
νεί με το μέλος Μλεκάνη Μιχαήλ σε ότι 
αφορά στους κωδικούς και τελικά το Δη-
μοτικό Συμβούλιο θα καταρτίσει τον 
προϋπολογισμό.   Μειοψηφούντος του 
μέλους της επιτροπής κ. Αποστολίδη 
Κυριάκου,  συμφωνώντας με το μέλος 
Τσιαμπούση Αλέξανδρο.  

11. 224. Έγκριση της με αριθμ. 142/2019 «1η Τρο-
ποποίηση του προϋπολογισμού 
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. έτους 2019» αντίστοιχα. 

Κατά πλειοψηφία   
 Μειοψηφούντος του μέλους της 

επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, 
δεν ψήφισαν ως παράταξη τον προϋπο-
λογισμό, οπότε δεν ψηφίζουν και καμία 
αναμόρφωσή του, προσθέτοντας πως οι 
δαπάνες για την Ονειρούπολη σε μερι-
κούς κωδικούς είναι μεγάλες και αδικαι-
ολόγητες. Η δαπάνη για τον εξωτερικό 
λογιστή είναι υπερβολικά μεγάλη και για 
εργασίες που θεωρητικά και πρακτικά 
θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει, την στιγ-
μή που έχουν κλείσει οι ισολογισμοί.  

 Μειοψηφούντος του μέλους της 
επιτροπής κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντί-
νου,  συμφωνώντας με το μέλος Μλεκά-
νη Μιχαήλ. 

 Μειοψηφούντος του μέλους της 
επιτροπής κ. Τσιαμπούση Αλεξάν-
δρου διότι,  δεν ψήφισαν ως παράταξη 
τον αρχικό ετήσιο πρόγραμμα δράσης, 
που είναι συνέχεια του προϋπολογισμού 
οπότε δεν ψηφίζουν και την τροποποίη-
σή του. Διαφώνησε με την λογική ότι, θα 
υπάρξει τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο και πρότεινε, πριν το Δημοτικό 
Συμβούλιο, να υπάρχει συνεργασία του 



προέδρου της ΔΕΚΠΟΤΑ με τους επικε-
φαλής των παρατάξεων για θέματα που 
χρήζουν . Αυτό είναι ένα δείγμα καλής 
θέλησης, από τη στιγμή που διαφωνούν 
με το να διοργανώνεται η Ονειρούπολη 
από την ΔΕΚΠΟΤΑ και όχι από τον Δή-
μο. Είναι η τελευταία χρονιά που θα γίνει 
έτσι άρα, θα δημιουργηθεί το θέμα, του 
πώς θα γίνεται η Ονειρούπολη. Συμφω-
νεί με το μέλος Μλεκάνη Μιχαήλ σε ότι 
αφορά στους κωδικούς και τελικά το Δη-
μοτικό Συμβούλιο θα καταρτίσει τον 
προϋπολογισμό.   Μειοψηφούντος του 
μέλους της επιτροπής κ. Αποστολίδη 
Κυριάκου,  συμφωνώντας με το μέλος 
Τσιαμπούση Αλέξανδρο.  

12. 225. Μετακίνηση Δημάρχου και Αντιδημάρχου 
στην Αθήνα.  

Ομόφωνα 
 

13. 226. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατά-
λογο ποσού 580,00 € Οικ. Έτους 2016 και 
από το χρηματικό κατάλογο ποσού 
680,00 € Οικ. Έτους 2017.  

Ομόφωνα 
 

14. 227. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατά-
λογο ποσού 60,00 € Οικ. Έτους 2016 και 
από το χρηματικό κατάλογο ποσού 
140,00 € Οικ. Έτους 2017.  

Ομόφωνα 
 

15. 228. Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από 
χρηματικούς καταλόγους συνολικού  πο-
σού 100,00 € Οικ. Έτους 2017.  

Ομόφωνα 
 

16. 229. Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς κα-
ταλόγους ποσού 20,00 € Οικ. Έτους 2017 
και από το χρηματικό κατάλογο ποσού 
40,00 € Οικ. Έτους 2016.  

Ομόφωνα 
 

17. 230. Διαγραφή οφειλής από το χρηματικό κα-
τάλογο ποσού 20,00 € Οικ. Έτους 2016.  

Ομόφωνα 
 

18. 231. Διαγραφή οφειλής από το χρηματικό κα-
τάλογο ποσού 20,00 € Οικ. Έτους 2017.  

Ομόφωνα 
 

19. 232. Τροποποίηση – μείωση ποσού από τον 
χρηματικό κατάλογο 1243/2018, που α-
φορά το Οικ. Έτος 2013 και από τον 
χρηματικό κατάλογο 1244/2018 που α-
φορά το Οικ. Έτος 2013.  

Ομόφωνα 
 

20. 233 Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλε-
ση «Υπηρεσιών συντήρησης - υποστήρι-
ξης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δρά-
μας έτους 2020».  

Ομόφωνα 
 

21. 234 Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του 

διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισ-

μού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Ει-

δών Βασικής Υλικής Συνδρομής» για τις 

ανάγκες του Δήμου Δράμας.  

Ομόφωνα 
 

22. 235 Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού δια-
γωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ 
ΔΡΑΜΑΣ»  

Ομόφωνα 
 

23. 236. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και 
έγκριση όρων δημοπράτησης ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για 

Ομόφωνα 
 



δημιουργία ελεύθερων χώρων άθλησης 
και προμήθεια αθλητικού υλικού»  

24. 237. Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγ-
κρότηση επιτροπής συνοπτικού διαγω-
νισμού της εργασίας : Ανάθεση εργασι-
ών έκδοσης πιστοποιητικών ενεργεια-
κής απόδοσης δημοτικών κτιρίων και 
σύνταξης εκθέσεων ελεγκτών δόμησης 
δημοτικών κτιρίων». 

Ομόφωνα 
 

25. 238. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έ-
γκριση όρων δημοπράτησης διεθνούς α-
νοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ε-
ΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΙΣΗ ΠΑΙ-
ΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ – 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ( ΠΑΙ-
ΧΝΙΔΙΩΝ) ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΜΙΚΡΟ-
ΧΩΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ( ΠΑΙ-
ΧΝΙΔΙΩΝ) ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΑΛΛΙ-
ΦΥΤΟΥ». Στα πλαίσια του προγράμμα-
τος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «, συνολικού προϋ-
πολογισμού 251.780,50 € (μη συμπερι-
λαμβανομένου του ΦΠΑ) και 312.207,82 € 
με ΦΠΑ. 

Ομόφωνα 
 

26. 239. Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή 
διαδικασία για την ανάθεση της σύμβα-
σης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτ-
λο : «Δράσεις Δημοσιότητας και Επικοι-
νωνίας του ΣΒΑΑ Δήμου Δράμας» και 
συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας. 

Ομόφωνα 
 

27. 240. Ακύρωση της με αρ. 167/2019 απόφαση 
της Ο.Ε. και εκ νέου κατακύρωση πρα-
κτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του 
έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ». 
Ακύρωση της με αρ. 167/2019 απόφαση 
της Ο.Ε. και εκ νέου κατακύρωση πρα-
κτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του 
έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ». 

Ομόφωνα 
 

28. 241. Ακύρωση της με αρ. 166/2019 απόφαση 
της Ο.Ε. και εκ νέου κατακύρωση πρα-
κτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του 
έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ». 

Ομόφωνα 
 

          

    Δράμα 23-10-2019 
       Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          
 


