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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 183. 1οΈκτακτο   

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 4 της 

επιτροπής διεξαγωγής διαγωνι-

σμού - αξιολόγησης προσφορών 

για την ανάθεση της γενικής υπη-

ρεσίας «ΈΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑ-

ΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»  και 

κατακύρωση του διαγωνισμού 

 

Ομόφωνα 

2 184. 2οΈκτακτο 

Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έρ-

γου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» 

Ομόφωνα  
 

3 185.  3οΈκτακτο 

Μη άσκηση έφεσης -και- αναίρεσης, 

από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτο-

διοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την 

επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που 

εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 

και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται 

νομίμως, κατά της υπ΄αριθ. 

487/2019 απόφασης του Μονομε-

λούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Καβάλας (Β΄ Τμήματος) -και- κατά 

του Βασιλείου Τριανταφυλλίδη του 

Δημητρίου, κατοίκου Δράμας (Βίτσι 

1), ενώπιον δευτεροβάθμιου διοικη-

τικού Δικαστηρίου -και- ενώπιον 

του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

αντιστοίχως 

 

Ομόφωνα 
 

4 186.  Τροποποίηση της αριθμ. 342/2019 

ΑΟΕ   με την οποία συγκροτήθηκε η 

επιτροπή διενέργειας - αξιολόγη-

σης προσφορών για διαγωνισμούς 

ανάθεσης συμβάσεων παροχής γε-

νικών υπηρεσιών της Δ/νσης 

Περ/ντος & Πρασίνου  έτους 2020  - 

αντικατάσταση τακτικού μέλους 

της, επιτροπής με νέο»  

Ομόφωνα 
 

5 187. Μερική τροποποίηση απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής  

Ομόφωνα 

6 188. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πί-

νακα του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ 

ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»  

Ομόφωνα 
  



7 189. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πί-

νακα του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΙ-

ΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»  

Ομόφωνα 
 

8 190. Έγκριση της αριθμ. 84/2020 από-

φασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. σχετικά με την 

«2η Τροποποίηση Ετήσιου Σχεδίου 

Δράσης έτους 2020». 

Κατά πλειοψηφία 

 Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου διότι, είπε 
ότι το σχέδιο δράσης που κατεβάζει η 
ΔΕΚΠΟΤΑ για το 2ο εξάμηνο είναι ενάντια στη 
βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως 
πάρθηκε και όπως ψηφίσθηκε, ανεξάρτητα εάν 
μετά έγινε ότι έγινε και η Δημοτική επιχείρηση 
παραμένει με την τροποποίηση του νόμου με 
υπουργική απόφαση. Για το λόγω που είναι 
ενάντια στην βούληση του Δημοτικού Συμβου-
λίου και την ψήφιση του συγκεκριμένου θέμα-
τος για λύση κασι εκκαθάριση της ΔΕΚΠΟΤΑ 
.Διαφωνούμε με το συγκεκριμένη εισήγηση και 
εγώ προσωπικά ψηφίζω όχι. 

     Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ,  συμφωνώντας με 
το μέλος κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο. 

 Μειοψηφούντος του μέλους της 
επιτροπής κ. Τσιαμπούσης Αλέξανδρος 
διότι, είπε ότι κ. πρόεδρε είναι γνωστό ότι 
έχουμε ψηφίσει την λύση της επιχείρησης ως 
Δημοτικό Συμβούλιο. Η βούληση του Δ.Σ. που 
είναι το ανώτατο όργανο του Δήμου είναι να 
κλείσει η επιχείρηση, έρχεται σήμερα η 
ΔΕΚΠΟΤΑ και ζητάει να γίνει μια αναμόρφωση 
του Σχεδίου Δράσης. Κατά αρχάς μέσα στην 
αναμόρφωση υπάρχουν εκδηλώσεις που δεν 
θα γίνουν βλέπω εκδηλώσεις για τα Ελευθέρια, 
την γιορτή βιβλίου και άλλες εκδηλώσεις οι 
οποίες προφανές δεν θα γίνουν λόγω του 
Κορωνοϊού, άρα τα χρήματα πλέον δεν 
υπάρχει ανάγκη να τροποποιηθούν για να 
ενταχθούνε στο σχέδιο Δράσης της ΔΕΚΠΟΤΑ 
οπότε μόνο και γιαυτό είναι άκυρο αυτό. Όμως 
στην ουσία του θέματος στην οποία εμείς δεν 
μπαίνουμε καθόλου γιατί για εμάς η επιχείρηση 
εχει κλείσει 30-06-2020. Από την στιγμή λοιπός 
που προφανώς θα δημιουργηθεί θέμα με τις 
μισθοδοσίες των υπαλλήλων. Επίσης εφόσον 
θέλει ο κ. Δήμαρχος να κρατήσει ανοιχτά την 
ΔΕΚΠΟΤΑ, επιμένει δηλαδή στην στάση του 
να κρατήσει ανοιχτά την ΔΕΚΠΟΤΑ θα πρέπει 
να βρει τρόπο να πληρώνει και τις 
μισθοδοσίες. Γιατί εμείς δεν προτιθέμεθα ουτε 
στην Οικονομική Επιτροπή ούτε φυσικά στο 
Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσουμε 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού προκει-
μένου να δώσουμε περισσότερα χρήματα στην 
ΔΕΚΠΟΤΑ. Για όλους αυτούς τους λόγους 
ψηφίζουμε όχι όπως ψηφίσαμε και στο 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Μειοψηφούντος του μέλους της 
επιτροπής κ. Χρυσοχοïδης Ελευθέριος 
διότι, είπε ότι Συμφωνεί με τον κ. Τσιαμπούση 
Αλέξανδρο και εκείνο που θέλει να πεί είναι 
επειδή θα προβάλλεται αυτό τον λόγο της 
μισθοδοσίας των υπαλλήλων της ΔΕΚΠΟΤΑ 
να προτρέψω και να συμβουλεύσω τους 
υπαλλήλους τη ΔΕΚΠΟΤΑ να υποβάλουν όλοι 
αίτηση μετάταξης ή μετάθεσης στον Δήμο 



Δράμας, διότι η παράταξη μας και η 
πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου δεν 
πρόκειται να ψηφίσει αναμόρφωση 
προϋπολογισμού και ενίσχυση της ΔΕΚΠΟΤΑ. 
Για εμάς η ΔΕΚΠΟΤΑ εχει κλείσει είναι μια 
αντιδημοκρατική, αντισυνταγματική και 
παράνομη τροποποίηση, ενός νόμου που 
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου 
σε περίπτωση λύση εκκαθάρισης του νομικού 
προσώπου Δημοτικής Επιχείρησης Ιδιωτικού 
Δικαίου. Θεωρώ ότι μια τέτοια τροποποίηση 
είναι αντισυνταγματική διότι γράφει στα παλιά 
των υποδημάτων την πλειοψηφία του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κ. Δήμαρχος δηλαδή 
με δική του απόφαση με σύμφωνη  γνώμη ή 
όχι ο οποίος και δεν ψηφίζει σε ένα Δημοτικό  
Συμβούλιο αποφασίζει για την νομική 
μετατροπή μιάς Δημοτικής Επιχείρησης, κάτι 
το οποίο δεν είναι λογικό και είναι και 
παράνομο. Εκεί που θέλω να καλήξω είναι, 
φυσικά δεν ψηφίζω την τροποποίηση, να 
συμβουλεύσω τους υπαλλήλους της 
ΔΕΚΠΟΤΑ να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης 
στον Δήμο Δράμας διότι δεν πρόκειται να 
ψηφίσουμε αναμορφώσεις του 
προϋπολογισμού της ΔΕΚΠΟΤΑ. Γιατί η 
ΔΕΚΠΟΤΑ είναι μια αμαρτωλή επιχείρηση και 
πρέπει να κλείσει.  

9 191. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρι-

νής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»  

Ομόφωνα  
 

10 192. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρι-

νής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗ-

ΡΑΚΙΟΥ»  

Ομόφωνα  
 

11 193. Έγκριση όρων διεξαγωγής συνο-

πτικού διαγωνισμού για «Εργασία 

κατεδάφισης επικινδύνων και ρυ-

μοτομουμένων κτισμάτων»  

Ομόφωνα  
Με την παρατήρηση του μέλους της Επι-
τροπής κ. Τσιαμπούση Αλέξανδρου,              
ο οποίος θεωρεί ότι, όσον αφορά διαγωνι-
σμούς για προμήθειες ή υπηρεσίες οι οποίες 
είναι μέσα στα όρια του συνοπτικού διαγωνι-
σμού, όπως η συγκεκριμένη, αλλά αφορούν 
πράγματα τα οποία μπορούν να προγραμμα-
τιστούν, όπως η συγκεκριμένη, δηλαδή είναι 
γνωστό ότι κάθε χρόνο θα έχουμε κατεδαφί-
σεις επικίνδυνων κτισμάτων, οι υπηρεσίες του 
Δήμου θα μπορούσαν να προγραμματίσουν 
δημοπρατήσεις ηλεκτρονικών διαγωνισμών και 
όχι συνοπτικών, διότι  οι εκπτώσεις με ηλε-
κτρονικό διαγωνισμό είναι μεγαλύτερες από 
αντίστοιχες ενός συνοπτικού. Θεωρεί επίσης 
ότι, οι συνοπτικοί διαγωνισμοί είναι αναγκαίοι 
σε περιπτώσεις που δεν μπορούμε να προ-
γραμματίσουμε. 
Με την παρατήρηση του μέλους της Επι-
τροπής κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου,         ο 
οποίος όσον αφορά τις έκτακτες κατεδαφίσεις 
από φυσικές καταστροφές ή ετοιμόρροπα κτί-
ρια που μπορούν να προκύψουν από έντονες 
πλημμύρες ή βροχοπτώσεις ή οτιδήποτε άλλο, 
μία ανάγκη που προκύπτει κάθε χρόνο, προ-
τείνει ο Δήμος να εκπονήσει μία χάρτα, ένα 



σχέδιο επί της ουσίας με τα επικινδύνως ετοι-
μόρροπα κτίρια και τα κτίρια που βρίσκονται σε 
άσχημη κατάσταση σε συνεννόηση με την τρι-
μελή επιτροπή, την πολεοδομία και τις τεχνικές 
υπηρεσίες, ούτως ώστε να γνωρίζουμε για τον 
αριθμό των κτιρίων αυτών και το ενδεχόμενο 
αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος αυτών. Με λίγα 
λόγια, προτείνει να γίνει μια προσπάθεια πιο 
προγραμματισμένη και οργανωμένη, έτσι ώστε 
να υπάρχει γνώση όσων αναγκών προκύψουν 
σε βάθος κάποιων ετών.  

12 194. Έγκριση όρων δημοπράτησης του 

έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙ-

ΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑ-

ΓΙΟΥ»  

Ομόφωνα  
  

13 195. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 

και έγκριση όρων διακήρυξης συ-

νοπτικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών 

και Ψυχρής Ασφάλτου».  

Ομόφωνα  
Με την παρατήρηση του μέλους της Επι-
τροπής κ. Τσιαμπούση Αλέξανδρου,                     
ο οποίος θεωρεί ότι, όσον αφορά διαγωνι-
σμούς για προμήθειες ή υπηρεσίες οι οποίες 
είναι μέσα στα όρια του συνοπτικού διαγωνι-
σμού, όπως η συγκεκριμένη, αλλά αφορούν 
πράγματα τα οποία μπορούν να προγραμμα-
τιστούν, όπως η συγκεκριμένη, δηλαδή είναι 
γνωστό ότι κάθε χρόνο θα έχουμε κατεδαφί-
σεις επικίνδυνων κτισμάτων, οι υπηρεσίες 
του Δήμου θα μπορούσαν να προγραμματί-
σουν δημοπρατήσεις ηλεκτρονικών διαγωνι-
σμών και όχι συνοπτικών, διότι  οι εκπτώσεις 
με ηλεκτρονικό διαγωνισμό είναι μεγαλύτερες 
από αντίστοιχες ενός συνοπτικού. Θεωρεί 
επίσης ότι, οι συνοπτικοί διαγωνισμοί είναι 
αναγκαίοι σε περιπτώσεις που δεν μπορούμε 
να προγραμματίσουμε.  

14 196. Έγκριση όρων δημοπράτησης του 

έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»  

Ομόφωνα  
 

15 197. Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτι-

κού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑ-

ΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΑΜΑΣ»  

Ομόφωνα  
 

16 198. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού του έργου: «ΠΑΡΕΜ-

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟ-

ΤΑΜΟΥ» 

Ομόφωνα  
 

17 199. Αλλαγή τακτικού μέλους επιτροπής 

αξιολόγησης διεξαγωγής και αξιο-

λόγησης προσφορών διαγωνι-

σμών προμηθειών έτους 2020 

Ομόφωνα  
 

18 200. Έγκριση πρακτικού Νο 3 κατακύ-

ρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνι-

σμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 

– ΤΚ Κ. ΑΓΡΟΥ – ΤΚ ΚΟΥΔΟΥ-

ΝΙΩΝ» 

Ομόφωνα  
 

19 201. Διαγραφή οφειλής από το Χ.Κ. 

1027/2013 ποσού 112,93 € και από 

τον Χ.Κ. 1092/2013 ποσού 112,93 € 

Ομόφωνα  
  



που αφορούν το Οικ. Έτος 2008».  

20 202. Ορισμός δικαστικών επιμελητών 

για το έτος 2020 

Ομόφωνα  
 

21 203. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά 

της με αριθμ. 138/2019 απόφασης 

του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτο-

δικείου Καβάλας (Α’ Τμήματος ) κα-

τά του Γεωργίου Χαριοπολίτη κα-

τοίκου Δράμας ενώπιον του Συμ-

βουλίου της Επικρατείας.  

Ομόφωνα  
 

22 204. Έγκριση όρων δημοπράτησης και 

συγκρότηση επιτροπής συνοπτι-

κού διαγωνισμού του έργου: «ΔΗ-

ΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΚ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

Ομόφωνα  
 

23 205. Αναγκαιότητα διενέργειας εργασίας 

2020 

Ομόφωνα  
 

24 206 Ανακήρυξη προσωρινών αναδό-

χων του συνοπτικού διαγωνισμού 

για την εκτέλεση «Υπηρεσιών συ-

ντήρησης – υποστήριξης εφαρμο-

γών λογισμικού Δήμου Δράμας έ-

τους 2021 

Ομόφωνα  
 

 

Δράμα 15-07-2020 
Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


