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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 294. 1οΈκτακτο 

 Μετακίνηση Αντιδημάρχου στα Καλά-
βρυτα  

Ομόφωνα 
 

2 295. 2ο Έκτακτο 

Μετακίνηση Δημάρχου στην Αθήνα 

Ομόφωνα 
 

3 296. 3οΈκτακτο 

Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επι-
τροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης 
της υπηρεσίας  «Εκχιονισμός - αποπα-
γοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για 
τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2019 – 
Απρίλιος 2020», απόρριψη της προσφο-
ράς του προσωρινού αναδόχου, ματαί-
ωση του διαγωνισμού και προσφυγή στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς  
προηγούμενη δημοσίευση  με τους ί-
διους όρους, όπως εγκρίθηκαν με την 
αριθμ. 216/2019 απόφαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής. 

Ομόφωνα 
  

4       297. 4οΈκτακτο 

Έγκριση του 3ου ανακεφαλαιωτικού πί-
νακα του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗ-
ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ». 

Ομόφωνα 

5 298. 5οΈκτακτο 

Έγκριση της Αριθμ. 185/2019 απόφασης 
του ΔΣ της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.-Τ.Α., σχετικά με 
την 3΄ Αναμόρφωση του προϋπολογι-
σμού  της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας 
οικ. έτους 2019. 

Κατά πλειοψηφία 

 Μειοψηφούντος του μέλους της 
επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, 
το καταψηφίζει και για το κατεπείγων της 
διαδικασίας, έχουμε κάνει τρίς αναμορ-
φώσεις με κατεπείγουσα διαδικασία για 
την Ονειρούπολη ενώ εκτελείται η Ονει-
ρούπολη και για τους λόγους που κατα-
ψηφίσθηκε και από την αντιπρόεδρο της 
ΔΕΚΠΟΤΑ κας. Κωφίδου.   

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

 Μειοψηφούντος του μέλους 
της επιτροπής κ. Χρυσοχοΐδη Ελευ-
θέριου διότι,   
δεν έχουν ψηφίσει τον προϋπολογισμό 
της ΔΕΚΠΟΤΑ και δεν ψηφίζει και κάθε 
αναμόρφωση της.  

6 299. Έγκριση της με αριθμό 54/2019 απόφα-

σης του ΠΟΦΤΜΜ Δράμας ,σχετικά με 

την  ψήφιση του προϋπολογισμού του  

Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας οικ. έτους 2020.  

Κατά πλειοψηφία 

 Μειοψηφούντος του μέλους της 
επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, 
δεν παρασχέθεικαν τα στοιχεία που έ-
χουν ζητηθεί από το Νομικό Πρόσωπο 
και δεν έχουμε τις πληροφορίες για τα 
έσοδα και τα έξοδα όπως θα τα θέλαμε. 
Αλλά και διότι αυτή την στιγμή έχουν 
προϋπολογισθεί έσοδα από δίδακτρα 
με μία παράνομη ληφθείσα απόφαση 
και φυσικά τα έσοδα είναι στον αέρα 



τουλάχιστον μέχρι να ληφθεί μία νόμιμη 
απόφαση . Όσα έσοδα έχουν εισπρα-
χθεί με βάσι αυτήν την απόφαση που 
κρίθηκε παράνομη πρέπει να επιστρα-
φούν.   

 Μειοψηφούντος του μέλους της 
επιτροπής κ. Καλαϊντζίδη Κωνστα-
ντίνο διότι,  ο οποίος είπε ότι συμφωνεί 
με τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ και επίσης 
επειδή δεν εχει εξασφαλισθεί το ποσό 
χρηματοδότησης από τον Δήμο ούτως 
ώστε να γίνει ένας προϋπολογισμός λει-
τουργικός και βιώσιμος.  

 Μειοψηφούντος του μέλους 
της επιτροπής κ. Χρυσοχοΐδη Ελευ-

θέριου διότι,  είπε ότι μετά τις διευκρι-

νήσεις, κατά την διάρκεια της συνεδρία-

σης του Δ.Σ. του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.,  που 
δόθηκαν από τον πρόεδρο κο Δερμετζή 

Γεώργιο και τον γραμματέα του Δ.Σ. κο 
Σιδηρόπουλο Παύλο, για τις ερωτήσεις 

και απορίες που υπέβαλλα,  ως προς το 

σκέλος των εσόδων αλλά και ως προς το 
σκέλος των εξόδων του προϋπολογι-

σμού έτους 2020, ψηφίζω την έγκριση 
του προϋπολογισμού έτους 2020, εκτός 

από τα παρακάτω κονδύλια: 

1) Δεν ψηφίζω το ποσό των 

190.000,00 € του κωδικού εσόδων 

«0434.02 Έσοδα από δίδακτρα μαθητών 

των ωρομίσθιων καθηγητών», όπου πε-

ριλαμβάνεται η προϋπολογισθείσα αύ-

ξηση των διδάκτρων, διότι είχα κατα-

ψηφίσει την σχετική άδικη, απαράδεκτη 

και προκλητική απόφαση της 10ης /16-

07-2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. περί αυ-

ξήσεως των διδάκτρων ωρομίσθιων κα-

θηγητών, από την παρούσα δημοτική 

αρχή του κου Μαμσάκου Χ. 

1) Δεν ψηφίζω το ποσό των 

20.000,00 € του κωδικού εξόδων «6162 

Λοιπά έξοδα τρίτων» που αφορά την 

ετήσια μικτή αμοιβή του καλλιτεχνικού 

διευθυντή, για το έτος 2020, διότι:  

Α) Δεν προκηρύχτηκε ανοιχτή δημόσια 

πρόσκληση με συγκεκριμένα κριτήρια 
επιλογής για υποβολή σχετικών αιτήσε-

ων υποψηφιότητας, προκειμένου να κα-
λυφθεί η θέση του καλλιτεχνικού διευ-

θυντή, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιλο-
γή της καλύτερης και βέλτιστης λύσης. 

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής, με απευθεί-

ας ανάθεση εργασίας – παροχής ανεξάρ-
τητων υπηρεσιών, τοποθετήθηκε από 

την πρώην δημοτική αρχή, που είναι η 
ίδια με την παρούσα, χωρίς κανένα αξιο-

λογικό κριτήριο αριστείας ή αξιοσύνης, 

απλώς ο καλλιτεχνικός διευθυντής είναι 
από την Χωριστή το χωριό του Δημάρ-



χου κου Μαμσάκου και 

 Β) Ο καλλιτεχνικός διευθυντής, σύμ-

φωνα με την υπογραφείσα σύμβαση,  

παρείχε και θα παρέχει ανεξάρτητες υ-

πηρεσίες ανάθεσης εργασίας, τηρεί βι-

βλίο εσόδων – εξόδων, εκδίδει τιμολόγιο 

παροχής υπηρεσιών το οποίο επιβαρύνε-

ται μόνο με Φ.Π.Α. (13%), με λήπτη το 

Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ., χωρίς να υπόκειται η α-

μοιβή του σε κρατήσεις ασφάλισης ή 

οποιαδήποτε άλλης εισφοράς που βαρύ-

νει τους εργοδότες, και μπορεί να εκπέ-

σει από τα έσοδα οποιοδήποτε έξοδο 

πραγματοποιεί και έχει σχέση με την 

παρεχόμενη υπηρεσία. Άρα φορολογεί-

ται μόνο για το καθαρό αποτέλεσμα 

(κέρδος) που προκύπτει, αν αφαιρέσει 

από τα έσοδα τα πραγματοποιηθέντα 

έξοδα. Άρα, το ποσό των 19.500,00 € 

που αφορά την ετήσια μικτή αμοιβή του 

καλλιτεχνικού διευθυντή μαζί με το 

Φ.Π.Α., για το έτος 2020, όπως και για 

τα προηγούμενα, την θεωρώ υπερβολική 

σε σχέση με τις παρεχόμενες καλλιτεχνι-

κές υπηρεσίες, ως προς το χρόνο απα-

σχόλησης (ο καλλιτεχνικός διευθυντής 

απασχολείται στο Δημοτικό Ωδείο της 

Δράμας, την Παρασκευή το απόγευμα 

και το πρωί του Σαββάτου κατά την 

διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου) και 

όχι ως προς την ποιότητα και το υψηλό 

επίπεδο αυτών, το οποίο είναι δεδομένο. 

   Μειοψηφούντος του μέλους της ε-

πιτροπής κ. Τσιαμπούσης Αλέξαν-

δρος διότι,  ο οποίος είπε ότι συμφωνεί 

με τον κ. Χρυσοχοΐδη επειδή είναι και 

μέλος του Δ.Σ. του Νομικού Πρόσωπου. 

Αλλά ο προβληματισμός για όλους τους 

προβληματισμούς των Νομικών Προ-

σώπων του Δήμου με δεδομένο ότι ο 

Δήμος είναι αυτός που τους δίνει τα 

χρήματα και δεδομένων ότι ακόμη δεν 

έχει κατατεθεί ο προϋπολογισμός του 

Δήμου στον οποίο προϋπολογισμό 

μπορεί να ανατραπεί και εις το επίπεδο 

των εσόδων των Νομικών Προσώπων. 

Προφανώς θα καταψηφίσουμε ακόμη 

και το ποσόν που αναφέρεται σήμερα 

ότι θα επιχορηγηθεί από τον Δήμο το 

οποίο δεν θα είναι το ίδιο κατά πάσα  

πιθανότητα από τον προϋπολογισμό του 

Δήμου καταψηφίζουμε γιαυτό τον λόγο 

συν όλους τους άλλους λόγους που α-

νέφερε ο κ. Χρυσοοΐδης 



7 300. Έγκριση της με αριθμό 55/2019 απόφα-

σης του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας ,σχετικά 

με τον  Πίνακα Στοχοθεσίας οικ. έτους 

2020 – Πίνακας 5 Α.  

Κατά πλειοψηφία  

Βλέπε όπως αποφ. 
299/2019 

8 301. Έγκριση της 62/2019 ΑΔΣ του 

Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ., σχετικά με την 5η ανα-

μόρφωση προϋπολογισμού αυτού οικ. 

έτους 2019.  

Ομόφωνα 
 

9. 302. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρα-

λαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών έτους 2020 της Διεύθυνσης 

Δόμησης 

Ομόφωνα 
 

10. 303. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρα-
λαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών Διεύθυνσης Δόμησης έτους 
2020 

Ομόφωνα 
 

11. 304. Έγκριση όρων δημοπράτησης και συ-

γκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του 

έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»  

Ομόφωνα 

12. 305. Έγκριση όρων δημοπράτησης και συ-

γκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του 

έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

– ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ – ΤΚ Κ. ΑΓΡΟΥ – ΤΚ 

ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»  

Ομόφωνα 
 

13. 306. Έγκριση όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχί-

ου με αριθμό 43 (πρώην 508) αναδασμού 

2017, σχολικού κλήρου Νέας Σεβάστειας.  

Ομόφωνα 
 

14. 307. Έγκριση της διεξαγωγής ανοικτού ηλε-

κτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση 

σε τρίτο της σύμβασης παροχής γενικών  

υπηρεσιών με τίτλο ''Συντήρηση κήπων 

πάρκων'', των τεχνικών προδιαγραφών 

όπως περιγράφονται στην αρ. 13/2019 

μελέτη και του σχεδίου όρων διακήρυξης 

για την ανάθεση  της ανωτέρω σύμβα-

σης.  

Ομόφωνα 
 

15. 308. Διαγραφή μέρους οφειλής από το Χ.Κ. 

1529/2019 «Ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα 

μεταφοράς και αποθήκευσης σύμφωνα 

με την υπ’ αρ. 499/19611/11-07-2019 α-

πόφαση Δημάρχου Δράμας» - Μαρτό-

πουλος Στυλιανός.»  

Ομόφωνα 
 

16. 309. Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον 

χρηματικό κατάλογο ποσού 16,37 € Οικ. 

Έτους 2019.  

Ομόφωνα 
 

17. 310. Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους 

ποσού 499,20 € για το χρονικό διάστημα 

από 01-01-2017 έως 31-12-2019.  

Ομόφωνα 
 

18. 311. Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από 

τους χρηματικούς καταλόγους ποσού 

62,40 € για το χρονικό διάστημα από 01-

07-2019 έως 31-12-2019.  

Ομόφωνα 
 



19. 312. Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους 

ποσού 72,80 € για το χρονικό διάστημα 

από 01-01-2017 έως 31-12-2019.  

Ομόφωνα 
 

20. 313. Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους 

ποσού 83,20 € για το χρονικό διάστημα 

από 01-01-2017 έως 31-12-2019.  

Ομόφωνα 
 

21. 314. Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον 

χρηματικό κατάλογο ποσού 10,49 € Οικ. 

Ετών 2017-2018-2019.  

Ομόφωνα 
 

22. 315. Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από 

τους χρηματικούς καταλόγους ποσού 

36,60 € Οικ. Ετών από το 2018 έως και το 

2019 

Ομόφωνα 
 

23. 316. Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον 

χρηματικό κατάλογο ποσού 43,52 € Οικ. 

Έτους 2019.  

Ομόφωνα 
 

24. 317. Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον 

χρηματικό κατάλογο ποσού 18,25 € Οικ. 

Έτους 2019.  

Ομόφωνα 
 

25. 318. Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον 

χρηματικό κατάλογο ποσού 20,59 € Οικ. 

Έτους 2019.  

Ομόφωνα 
 

26. 319. Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον 

χρηματικό κατάλογο ποσού 11,55 € Οικ. 

Έτους 2019.  

Ομόφωνα 
 

27. 320. Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον 

χρηματικούς καταλόγους ποσού 8.92 € 

Ετών 2018- 2019.  

Ομόφωνα 
 

28. 321. Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον 

χρηματικούς καταλόγους ποσού 50,07 € 

Ετών 2017-2018- 2019.  

Ομόφωνα 
 

29. 322. Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον 

χρηματικούς καταλόγους ποσού 46,58 € 

Ετών 2016-2017-2018- 2019.  

Ομόφωνα 
 

30. 323. Έγκριση της αριθμ. 119/2019 απόφασης 

του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου 

Δράμας, σχετικά με την Έγκριση Προϋ-

πολογισμού οικ. έτους 2020.  

Κατά πλειοψηφία 

        Μειοψηφούντος του μέλους 
της επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ 
διότι, είπε ότι δεν το ψηφίζω επειδή 
δεν έχει εξασφαλισθεί το ποσό χρημα-
τοδότησης από τον Δήμο ούτως ώστε 
να γίνει ένας προϋπολογισμός λειτουρ-
γικός και βιώσιμος.  

        Μειοψηφούντος του μέλους 
της επιτροπής κ. Καλαϊντζίδη Κων-
σταντίνο διότι,  ο οποίος είπε ότι συμ-
φωνεί με τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ. 

 Μειοψηφούντος του μέλους 
της επιτροπής κ. Τσιαμπούση Αλέ-

ξανδρου διότι,  είπε ότι ο προβληματι-
σμός για όλους τους προϋπολογισμούς 
των Νομικών Προσώπων του Δήμου με 
δεδομένο ότι ο Δήμος είναι αυτός που 
τους δίνει τα χρήματα και δεδομένων ότι 
ακόμη δεν έχει κατατεθεί ο προϋπολογι-
σμός του Δήμου στον οποίο προϋπολο-



γισμό μπορεί να ανατραπεί παρότι η 
αποτύπωση του προϋπολογισμού αυτή 
κάθεαυτή μπορεί να φαίνεται και λογική 
ωστόσο επειδή ακριβώς δεν έχουμε αυ-
τό το ποσό το οπόίο μπορεί να μεγαλώ-
σει, ένα παραδειγμα είναι με τις μισθο-
δοσίες ετσι θα μπορούσαμε ενδεχομέ-
νως να προϋπολογίσουμε το ακριβές 
ποσόν των μισθοδοσιών οπότε θα πρέ-
πει να αλλάξει το ποσόν που θα πρέπει 
να δοθεί. 

  Μειοψηφούντος του μέλους της 
επιτροπής κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέ-
ριου διότι,  ο οποίος είπε ότι συμφω-
νεί με τον κ. Τσιαμπούση.  

31 324. Έγκριση της αριθμ. 120/2019 απόφασης 

του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου 

Δράμας, σχετικά με την Έγκριση Πίνακα 

Στοχοθεσίας  οικ. έτους 2020.  

Ομόφωνα 
 

32. 325. Έγκριση της αριθμ. 121/2019 απόφασης 

του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου 

Δράμας, σχετικά με την Έγκριση της Ζ’ 

Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έ-

τους 2019.  

Ομόφωνα 
 

33. 326. Έγκριση εξόδων μετακίνησης Αντιδη-

μάρχου στην Θεσσαλονίκη.  

Ομόφωνα 
 

34. 327. Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών.  Ομόφωνα 
 

35. 328. Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών.  Ομόφωνα 
 

36. 329. Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την εκτέλεση «Υπηρε-

σιών συντήρησης, υποστήριξης εφαρ-

μογών λογισμικού Δήμου Δράμας έτους 

2020.»  

Ομόφωνα 
 

37. 330. Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επι-

τροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 

προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης 

της υπηρεσίας «Λειτουργία δημοτικού 

κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς για το έτος 2020» και 

κατακύρωση του διαγωνισμού.  

Ομόφωνα 
 

38. 331. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»  

Ομόφωνα 
 

39. 332. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έ-

τους 2017 της Δημοτικής επιχείρησης 

Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής 

ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.) Δ. Δράμας.  

Ομόφωνα 
 

 Το μέλος της επιτροπής κ. 
Μλεκάνης Μιχαήλ, ψήφισε ΛΕΥΚΟ, 
λέγοντας πως, ναι μέν έγινε μία σωστή 
εργασία όσον αφορά την λογιστική απο-
τύπωση και καταγραφή της περιουσίας 
και των πόρων της ΔΕΚΠΟΤΑ αλλά, 
από εκεί και πέρα, μένουν σκιές , οι ο-
ποίες δημιουργούν απορίες και έπρεπε 
να διευκρινισθούν   

     Το μέλος της επιτροπής κ. 



Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος,  ψήφισε 
ΛΕΥΚΟ ,συμφωνώντας με το μέλος 
Μλεκάνη Μιχαήλ, επισημαίνοντας επί-
σης πως, χωρίς να αμφισβητεί τα δεδο-
μένα της απογραφής ,  πρέπει να τε-
λειώσουν και οι εκκρεμότητες που υ-
πάρχουν 

 Με την παρατήρηση του μέ-
λους της επιτροπής κ. Χρυσοχοΐδη 
Ελευθέριου πως, εγκρίνει τις οικονομι-
κές καταστάσεις μόνον ως προς την 
λογιστική τους αποτύπωση και την ορ-
θότητα ενημέρωσης των λογαριασμών 
της λογιστικής καθώς και την προσαρ-
μογή των λογιστικών βιβλίων της 
ΔΕΚΠΟΤΑ, στα δεδομένα της φυσικής 
απογραφής στη χρήση 2017, σύμφωνα 
με τις εκθέσεις ελέγχου των οικονομι-
κών καταστάσεων 2017, που συντά-
χθηκαν από τους ορκωτούς λογιστές. 

 Το μέλος της επιτροπής κ. 
Τσιαμπούσης Αλέξανδρος,  συμφώ-
νησε με το μέλος Χρυσοχοΐδη Ελευθέ-
ριο.  

40. 333. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έ-

τους 2018 της Δημοτικής επιχείρησης 

Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής 

ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.) Δ. Δράμας.  

Ομόφωνα 
Βλέπε όπως αποφ. 

333/2019 

 

    Δράμα 13-12-2019 
       Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          
 


