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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 135. 1οΈκτακτο   

Έγκριση παράτασης προθεσμίας 

του έργου «Οδοποιία ΔΚ Δράμας» 

Ομόφωνα 

2 136. 2οΈκτακτο 

Κατακύρωση των πρακτικών του 
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
και Τοποθέτηση εξοπλισμού για 
την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών 
του Δήμου Δράμας - Προμήθεια Ε-
ξοπλισμού Παιδικών Χαρών – Προ-
μήθεια Οργάνων (Παιχνιδιών) Παι-
δικής Χαράς ΤΚ Μικροχωρίου – 
Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χα-
ρών ΤΚ Καλλιφύτου» 

Ομόφωνα  
 

3 137.  3οΈκτακτο 

Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έρ-

γου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑΥΡΟ-

ΒΑΤΟΥ – ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ - ΤΚ 

ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ - ΤΚ ΜΑΚΡΥΠΛΑ-

ΓΙΟΥ» 

Ομόφωνα 
 

4 138.  4οΈκτακτο 

Διαβίβαση εισήγησης της Επιτ-

ροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 

Προμηθειών σχετικά με τον ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 

«Προμήθεια Υλικών Φωτισμού»  

Ομόφωνα 
 

5 139. 5οΈκτακτο 

«Έγκριση της αριθμ.  58/2020 α-
πόφασης του Διοικητικού Συμβου-
λίου της ΔΕΚΠΟΤΑ σχετικά με την 
«1η  Αναμόρφωση του Προϋπολο-
γισμού έτους 2020»  

Κατά πλειοψηφία 

          Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, δεν το 
ψηφίζει γιατί η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. ΘΑ έπρεπε να 
είχε κλείσει.  

         Μειοψηφούντος του μέλους της 
επιτροπής κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου,  
συμφωνώντας με το μέλος Μλεκάνη Μιχαήλ. 

 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι,  
δεν το ψηφίζει γιατί είπε ότι κ. Δήμαρχε υπάρ-
χουν πολλοί λόγοι να διαφωνήσουμε θα ξεκι-
νήσω από κάποιους τυπικούς . Όταν γίνονται 
συνεδριάσεις δια περιφοράς, κακώς γίνονται 
συνεδριάσεις διά περιφοράς το θέσαμε και στην 
ΔΕΥΑΔ αυτό το θέμα, ότι θα έπρεπε να γίνο-
νται με τηλεδιασκέψεις όπως γίνονται στην Ο.Ε. 
και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά όταν γίνο-
νται συνεδριάσεις διά περιφοράς πρέπει να μην 
είμαστε τόσο αυστηροί σε σχέση με το χρονο-
διάγραμμα, ειδικά όταν τα μέλη επικοινωνούν 
με την υπηρεσία και τους λένε ότι για επαγγελ-
ματικούς λόγους θα μπορέσουνε να στείλουν το 
mail των απαντήσεων στις 2 η ώρα ή στις 1 και 
τους βάζουνε απόντες. Δηλαδή είναι άσχημο να 



βλέπουμε δια περιφοράς συνεδρίαση τους λένε 
να απαντήσουν με mail και είναι απόντες, δεί-
χνει σαν να μην ενδιαφέρθηκαν να απαντή-
σουν. Στην ουσία του θέματος τώρα έχουμε 
τοποθετηθεί και εμείς και οι υπόλοιπες αντιπο-
λιτεύσεις σε σχέση με το ζήτημα της ΔΕΚΠΟ-
ΤΑ, βλέπουμε ότι υπάρχουνε εκδηλώσεις οι 
οποίες κατά την άποψή μας έπρεπε να γίνουν 
από τον Δήμο, βέβαια το ότι κάνει αναμόρφω-
ση του Προϋ/σμού για να τις κάνει από την 
ΔΕΚΠΟΤΑ είναι δικαίωμα του Δ.Σ. και του Προ-
έδρου της. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να 
πούμε ότι κάποια στιγμή είχατε πει για θέμα 
μισθοδοσιών και δεδομένο λοιπόν ότι αφενός 
δεν ξέρω εάν θ’ έχουμε αλλαγές στον προϋ/σμό 
που αφορούν και στις μισθοδοσίες, αφετέρου 
το ποιο βασικό είναι ότι υπάρχει μία επιχείρηση 
η οποία σε λίγο διάστημα από τώρα δεν θα έχει 
δράσεις. Δεν ξέρω σ’ αυτήν την περίπτωση 
πώς θα κινηθούμε συνολικά. Εγώ λοιπόν σας 
καλώ και εδώ κάποια στιγμή να δείτε σοβαρά 
είτε να γνωμοδοτήσετε  θετικά για το κλείσιμο 
της ΔΕΚΠΟΤΑ είτε εάν επιμένετε να μην γνω-
μοδοτείτε ειδικά για το κλείσιμο της ΔΕΚΠΟΤΑ 
και να μην ακολουθείτε την πλειοψηφία του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, να βρείτε ένα τρόπο προ-
κειμένου να γίνει απόσπαση των υπαλλήλων 
στον Δήμο από την ΔΕΚΠΟΤΑ, αφού σε λίγο 
διάστημα από τώρα δεν θα έχουν αντικείμενο.   

 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος ,  συμ-
φωνώντας με το μέλος Τσιαμπούση Αλέξαν-
δρο.  

6 140. 6οΈκτακτο 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
της συνέχισης του διαγωνισμού για 
την εκτέλεση της σύμβασης παρο-
χής γενικών υπηρεσιών «ΈΞΥΠΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Κ-
ΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Δ-
ΡΑΜΑΣ»  και της  έγκρισης της εκ 
των υστέρων υποβολής αιτήματος 
στους συμμετέχοντες στον παρα-
πάνω διαγωνισμό οικονομικούς 
φορείς  για την αποδοχή ή όχι της 
παράτασης  του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς τους κατά τρεις μήνες 
από τη λήξη τους.  

Ομόφωνα 
  

7 141. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 

και έγκριση όρων δημοπράτησης 

επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τρο-

ποποιημένους όρους για την «Π-

ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ε-

ΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙ-

ΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ» στα πλαίσια του προγ-

ράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», συνο-

λικού προϋπολογισμού 187.863, 00 

€ (μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ) και 232.950,12 με ΦΠΑ.  

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση των μελών της επι-
τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, Καλαϊτζίδη Κων-
σταντίνο, Τσιαμπούση Αλέξανδρο και Χρυσο-
χοϊδη Ελευθέριο, ότι η παιδική χαρά που υ-
πάρχει στην ποδηλατούπολη πρέπει να εντα-
χθεί στον σχεδιασμό του Δήμου, για να δα-
νειοδοτηθεί και με την αλλαγή στις συνήθειες 
των Δραμινών πλέον που υπάρχει και έχουμε 
πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή της Χελμού 
πρέπει να δούμε να κινηθούν διαδικασίες για 
τους χώρους που έχει ο Δήμος εκεί όπως η 
ποδηλατούπολη και το περίπτερο εκεί, να δη-
μοπρατηθούν και να λειτουργήσουν.   

 



8 142. Έγκριση  όρων δημοπράτησης του 

έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΑΜΑΣ 

Ομόφωνα  
  

9 143. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 

και έγκριση όρων δημοπράτησης 

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δι-

αγωνισμού για την «Προμήθεια Κά-

δων Απορριμμάτων & Καλαθιών 

Αχρήστων», συνολικού προϋπολο-

γισμού 44.352,50 € (μη συμπερι-

λαμβανομένου του ΦΠΑ) και 

54.997,10 € με ΦΠΑ.  

Ομόφωνα  
 

10 144. Έγκριση της αριθμ. 28/2020 από-

φασης του ΔΣ του Νομικού Προ-

σώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με 

την έγκριση της υποχρεωτικής α-

ναμόρφωσης των οικονομικών 

στόχων του Πίνακα στοχοθεσίας 

οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 

2020 του Νομικού Προσώπου Δή-

μου Δράμας σύμφωνα με την ΚΥΑ 

34574/05.07.2018.  

Ομόφωνα  
 

11 145. Έγκριση πρακτικού Νο 1 του ηλε-

κτρονικού διαγωνισμού του έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟ-

ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»  

Ομόφωνα  
 

12 146. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρι-

νής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ»  

Ομόφωνα  
  

13 147. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρι-

νής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟ-

ΤΑΜΟΥ».  

Ομόφωνα  
 

14 148. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρι-

νής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC Α-

ΜΕΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ».  

Ομόφωνα  
 

15 149. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ 

ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ».  

Ομόφωνα  
 

16 150. Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έρ-

γου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑ-

ΚΙΟΥ – ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ - ΤΚ ΣΙΔΗ-

ΡΟΝΕΡΟΥ – ΤΚ ΣΚΑΛΩΤΗΣ».  

Ομόφωνα  
 

17 151. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑ-

ΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΑΛ 

ΔΡΑΜΑΣ».  

Ομόφωνα  
 

18 152. Συνέχιση διαδικασίας για την προ-

μήθεια μηχανημάτων έργου και συ-

νοδευτικού εξοπλισμού για τις ανά-

Ομόφωνα  
 



γκες του Δήμου Δράμας και προ-

μήθεια δύο υπερκατασκευών α-

πορριμματοφόρων οχημάτων, στα 

πλαίσια  του προγράμματος «ΦΙ-

ΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  

19 153. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 

και έγκριση όρων δημοπράτησης 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνι-

σμού για την « Προμήθεια εξοπλι-

σμού Διαχείρισης Απορριμμάτων 

(σύστημα υπόγειων κάδων)»  

Ομόφωνα  

 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ ο οποίος είπε 
ότι με αυτό το θέμα ασχολούμαστε επί διετίας 
οι διαγωνισμοί γίνονται και ξαναγίνονται, εμείς 
έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση από 
την  αρχή, η οποία τώρα γίνεται αποδεχτή  
κατά το ήμισυ δηλαδή οι κάδοι από πλαστικοί 
αλλάζουν και γίνονται μεταλλικοί αλλά δεν γί-
νονται συμπιεζόμενοι. Η παρατήρηση που έ-
χουμε κάνει ότι εφόσον δεν είναι συμπιεζόμε-
νοι θα υπάρχει ανάγκη τακτικής αποκομιδής 
των απορριμμάτων, που δεν ενδείκνυται για 
ένα χώρο όπως θα είναι ο χώρος της ανάπλα-
σης αφού αναπλασθεί η 19η Μαΐου και γιαυτό 
δεν συμφωνούμαι.  

20 154 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πί-

νακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»  

 

21 155 1η συμπληρωματική πρόταση για 

την 3η αναμόρφωση προϋπολογι-

σμού οικ. έτους 2020 

Κατά πλειοψηφία 

 Μειοψηφούντων των μελών της επι-
τροπής: 1) Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊ-
τζίδη Κων/νου, οι οποίοι ψήφισαν την εναλ-

λακτική πρόταση που κατέθεσαν.   
 

Δράμα 25-05-2020 
Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


