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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 242. 1οΈκτακτο   

Έγκριση πρακτικού νο 2 διεξα-
γωγής συνοπτικού   διαγωνισμού 
για «Εργασία κατεδάφισης   επικιν-
δύνων  και ρυμοτομουμένων κτι-
σμάτων» και κατακύρωση του συ-
νοπτικού διαγωνισμού στον Αυξέ-
ντιο Σερταρίδη. 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση των μελών: 1) Μλεκά-
νη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτζίδη Κων/νου, οι 
οποίοι είπαν ότι το ψηφίζουν με επιφύλαξη 
διότι έπρεπε κατά την γνώμη τους να γίνει κα-
νονική διαγωνιστική διαδικασία γιατί βλέπουν 
ότι ο ίδιος ανάδοχος παίρνει συνεχώς αυτού 
του είδους εργασίες. 

2 243. 2οΈκτακτο 

Αποδοχή δωρεάς Ιδρύματος «Σ-

ταύρος Νιάρχος» ειδών διατροφής   

συνολικής αξίας  6.799, 31 ευρώ για 

την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων που επλήγησαν από τις 

οικονομικές συνέπειες της πανδη-

μίας του κορωνοϊού COVID-19 

              Ομόφωνα 

3 244. 3οΈκτακτο 

Άσκηση έφεσης, από τον Οργανι-

σμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.-

Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία 

«ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει 

στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης 

Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομί-

μως, στρεφομένης κατά της υπ΄ α-

ριθ. 443/2020 οριστικής απόφασης 

του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτο-

δικείου Καβάλας (Α΄ Τμήματος) -

και- κατά των : (α) Ελληνικού Δη-

μοσίου που εκπροσωπείται νομί-

μως από τον Υπουργό Οικονομι-

κών που κατοικοεδρεύει στην Αθή-

να και (β) της ανώνυμης εταιρίας με 

την επωνυμία «COSMOTE-ΚΙΝΗ-

ΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και 

το διακριτικό τίτλο «COSMOTE», η 

οποία εδρεύει στο Μαρούσι  Αττι-

κής (Λ. Κηφισίας 99) και εκπροσω-

πείται νομίμως, ενώπιον του Διοι-

κητικού Εφετείου Κομοτηνής. 

Ομόφωνα 

4 245.  Έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικονομικού έ-
τους 2020.  

Κατά πλειοψηφία 

5 246. Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 
του επαναληπτικού διεθνούς ανοι-
κτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
τροποποιημένους όρους για την 
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξο-
πλισμού για την Αναβάθμιση Παι-
δικών Χαρών του Δήμου Δράμας ». 

Ομόφωνα 

  



6 247. Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2  

της επιτροπής διεξαγωγής και α-

ξιολόγησης των προσφορών του 

διαγωνισμού ανάθεσης της εργασί-

ας  ''Εργασίες πρόληψης και αντι-

πυρικής προστασίας στα περιαστι-

κά δάση της ΔΕ Δράμας του Δήμου 

Δράμας'' και ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου. 

Ομόφωνα 
  

7 248. Ανακήρυξη προσωρινών αναδό-

χων του συνοπτικού διαγωνισμού 

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙ-

ΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ Α-

ΣΦΑΛΤΟΥ» 

Ομόφωνα 
 

8 249.  Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 

για το Τμήμα Α (Πλαστικοί Κάδοι 

1.100 λίτρων και Πλαστικοί Κάδοι 

120 λίτρων ) και κήρυξη άγονου (με 

εισήγηση για ΜΗ επανάληψη, αλλά 

για προσφυγή στην διαδικασία ΜΕ 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγού-

μενη δημοσίευση) του διαγωνισμού 

για το Τμήμα Β (Καλάθια Αχρήσ-

των), του διεθνούς ανοικτού ηλε-

κτρονικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων 

& Καλαθιών Αχρήστων» 

Ομόφωνα 
 

9 250. Έγκριση της αριθμ. 120/2020 από-

φασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., σχετικά με την 

«4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 

έτους 2020» 

                     Κατά πλειοψηφία. 

          Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι διαφωνού-

με επειδή η αναμόρφωση αυτή αφορά μισθοδοσία 
προσωπικού για τον μήνα Σεπτέμβριο, έπρεπε η 
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. να έχει κλείσει και να έχει μεταφερθεί 
το προσωπικό στον Δήμο και να πληρώνονται από 
εκεί. Λύνεται βέβαια το πρόβλημα με την αναμόρ-
φωση πού κάνουν τώτα και θα πληρωθούν για τον 
Σεπτέμβριο, επειδή όμως αναδεικνύεται το πρό-
βλημα της δυσκολίας πληρωμής των εργαζομένων 
είναι επιτακτική ανάγκη να κλείσει η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. 
και να μεταφερθούν οι εργαζόμενοι στον Δήμο.   

         Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου,  συμφωνώντας με 

το μέλος Μλεκάνη Μιχαήλ. 

  Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, είπε ότι κατα-

ψηφίζουν όπως κάνανε τα μέλη μας  στο Δ.Σ. της 
επιχείρησης. Θέλω να τονίσω αυτό που είπε και ο κ. 
Μλεκάνης, είναι απίστευτο αυτό που γίνεται στην 
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.,. Όλες οι συνεδριάσεις τείνουν να 
γίνουν με κατεπείγουσες διά περιφοράς, δηλαδή 
τους ενημερώνουν κάνα δυο ώρες πριν για να στεί-
λουν με mail μέχρι το μεσημέρι το τι αποφασίζουν. 
Είναι απαράδεκτη η λειτουργία της  Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. 
πέραν όμως των άλλων είναι απαράδεκτη και διοικη-
τικά η λειτουργία της  Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.. 

 Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος,  συμφωνώντας με το 

μέλος Τσιαμπούση Αλέξανδρο.  

10 251. Κήρυξη άγονων τμημάτων διαγω-

νισμού και επανάληψη της διαγω-

Ομόφωνα  
 



νιστικής διαδικασίας με την προ-

σφυγή στη διαδικασία με διαπραγ-

μάτευση χωρίς προηγούμενη δη-

μοσίευση (εφημερίδες) για την 

«Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών 

Αναλωσίμων Ειδών Παντοπωλεί-

ου» για το έτος 2021-2022. 

11 252. Άσκηση έφεσης, από τον Οργανι-

σμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού με την επωνυμία  

«ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει 

στη Δράμας (Βερμίου αρ. 2 και 1ης 

Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομί-

μως, στρεφομένης κατά της υπ’ α-

ριθ.377/2019 οριστικής απόφασης 

του Μονομελούς Διοικητικού Πρω-

τοδικείου Καβάλας (Α’ Τμήματος) –

και- κατά του Νομικού Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την 

επωνυμία ‘’Ίδρυμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων- Ενιαίο Ταμείο Ασφά-

λισης Μισθωτών’’ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και 

ήδη ‘’Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής 

Ασφάλισης Μισθωτών’’ (ΙΚΑ. ΕΤΑ-

ΜΑ) και ήδη ‘’Ενιαίος Φορέας Κοι-

νωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), το 

οποίο εδρεύει στην Αθήνα και  εκ-

προσωπείται νομίμως από τον 

Διοικητή του, ενώπιον του αρμοδί-

ου δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου. 

Ομόφωνα  
 

12 253. Έγκριση της αριθμ. 64/2020 από-

φασης του Δ.Σ. του Νομικού Προ-

σώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με 

την «Έγκριση της Γ΄ Αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 

του Νομικού Προσώπου Δήμου 

Δράμας. 

Ομόφωνα  
  

13 254. Κατακύρωση πρακτικών του συ-

νοπτικού διαγωνισμού για την ε-

κτέλεση «Υπηρεσιών συντήρησης - 

υποστήριξης εφαρμογών λογισμι-

κού Δήμου Δράμας έτους 2021». 

Ομόφωνα 
 

14 255. Έγκριση όρων δημοπράτησης και 

συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονι-

κού διαγωνισμού του έργου: «Ε -

Ν Ι Σ Χ Υ Σ Η  Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  Ο Ρ -

Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ Κ Ε Ρ Κ Ι Δ Ω Ν  Κ -

Λ Ε Ι Σ Τ Ο Υ  Κ Ο Λ Υ Μ Β Η Τ Η Ρ Ι -

Ο Υ » 

Ομόφωνα  
 

15 256. Έγκριση όρων δημοπράτησης και 

συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονι-

κού διαγωνισμού του έργου: «Ο-

Ομόφωνα 
 



ΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ -  

ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

16 257. Έγκριση σχεδίου όρων δημοπρά-

τησης με διαγωνισμό με ανοικτή 

διαδικασία της εργασίας «Εκχιονι-

σμός - αποπαγοποίηση περιοχής 

Δήμου Δράμας για τη χειμερινή πε-

ρίοδο Νοέμβριος 2020 - Απρίλιος 

2021». 

Ομόφωνα  
 

17 258. Έγκριση ή μη των πρακτικών δια-

γωνισμού. 

Κατά πλειοψηφία 

 Μειοψηφούντων των μελών: 1) Μλεκάνη 
Μιχαήλ και 2) Καλαϊτζίδη Κων/νου, επί της πρό-

τασης του προέδρου λέγοντας πως, το επιχείρημα 
της χρονικής πίεσης καταρρίπτεται διότι, από το 
2018 συζητείται το θέμα και τότε, όταν πρότειναν 
την αλλαγή των όρων του διαγωνισμού , δεν εισα-
κούστηκαν και επιπλέον, οι εργασίες που θα γίνουν, 
είναι εκτός περιοχής παρέμβασης. Δεν συμφωνούν 
σε καμιά περίπτωση, σε διαφορετικά πρόταση, από 
αυτήν της επιτροπής διαγωνισμού.  

 Μειοψηφούντων των μελών: 1) Τσιαμπού-
ση Αλεξάνδρου και 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, 
αναφέροντας πως είναι σκάνδαλο να ληφθεί από-

φαση σύμφωνα με την πρόταση του Δημάρχου για-
τί, έτσι θα το εκλάβει ο κόσμος. Είναι σκάνδαλο , 
όταν προτείνεται από την οικονομική επιτροπή , να 
γίνει επανάληψη ή απευθείας διαπραγμάτευση και η 
δημοτική αρχή να προτείνει κάτι άλλο 

18 259. Έγκριση πρακτικού Νο1 συνοπτι-

κού διαγωνισμού του έργου «ΣΥ-

ΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙ-

ΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ». 

Ομόφωνα  
 

19 260. Έγκριση πρακτικού Νο1 συνοπτι-

κού διαγωνισμού του έργου «ΣΥ-

ΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ». 

Ομόφωνα  
 

20 261. Έγκριση πρακτικού Νο1 συνοπτι-

κού διαγωνισμού του έργου «ΔΗ-

ΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙ-ΟΥ ΔΚ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ». 

Ομόφωνα  
 

21 262. Αποδοχή δωρεάς αστικού ακινήτου 

κτήματος ( οικοπέδου ) 

Ομόφωνα  
 

22 263. Συγκρότηση Επιτροπής παραλα-

βής φυσικού εδάφους. 

Ομόφωνα  
 

23 264. Έγκριση παράτασης προθεσμίας 

του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟ-

ΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟ-

ΛΟΓΙΟΥ» 

Ομόφωνα  
 

 

      Δράμα 09-09-2020 
         Ο  γραμματέας 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


