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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 242. 1οΈκτακτο   

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της 
επιτροπής διεξαγωγής και αξιολό-
γησης των προσφορών του διαγω-
νισμού ανάθεσης της εργασίας 
«Εργασίες πρόληψης και αντιπυρι-
κής προστασίας στα περιαστικά 
δάση της ΔΕ Δράμας του Δήμου 
Δράμας» και κατακύρωση του δια-
γωνισμού. 

Ομόφωνα 
 

2 243. Ανακήρυξη προσωρινών αναδό-

χων του διεθνούς ανοικτού ηλε-

κτρονικού διαγωνισμού «Προμή-

θεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολι-

παντικών» για τις ανάγκες του Δή-

μου Δράμας, των νομικών του 

προσώπων και επιχειρήσεων για 

το έτος 2021.  

              Ομόφωνα 

3 244. Ανακήρυξη προσωρινών ανα-

δόχων του διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Π-

ρομήθεια Τροφίμων & Λοιπών 

Αναλώσιμων Ειδών Παντοπω-

λείου 2021 - 2022».  

Ομόφωνα 

4 245.  Έγκριση της αριθμ. 129/2020 

απόφασης του Διοικητικού Συμ-

βουλίου της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., σχε-

τικά με την «5η Αναμόρφωση 

Προϋπολογισμού έτους 2020».  

Κατά πλειοψηφία 

   Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι δια-
φωνούμε επειδή η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α έπρεπε. να 
έχει κλείσει και ειδικά η αναμόρφωση αυτή α-
φορά έξοδα προβολής και διαφήμισης. 

    Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου,  συμφω-
νώντας με το μέλος Μλεκάνη Μιχαήλ. 

  Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, 
είπε ότι καταψηφίζουν το θέμα για τους λόγους 
που έχουμε αναπτύξει κατά καιρούς και ιδιαίτε-
ρα για αυτό τον κωδικό για τα έξοδα διαφήμι-
σης και ειδικά για τα Sosial media είναι τερά-
στιο το ποσό που ξοδεύεται χωρίς να ξέρουμε 
και ποιο είναι το αποτέλεσμα. 

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

5 246. Έγκριση διαδικασίας προμή-

θειας και έγκριση όρων δημο-

πράτησης επαναληπτικού ανοι-

κτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

με τους ίδιους όρους για την 

«Προμήθεια οργάνων γυμναστι-

Ομόφωνα 

  



κής για δημιουργία ελεύθερων 

χώρων άθλησης και προμήθεια 

αθλητικού υλικού.  

6 247. Έγκριση διαδικασίας προμή-

θειας και έγκριση όρων διακήρυ-

ξης συνοπτικού διαγωνισμού 

για την «Προμήθεια και τοποθέ-

τηση πινακίδων σήμανσης, ο-

νοματο-θεσίας – αριθμοδότησης 

– και λοιπού υλικού σήμανσης 

για τις ανάγκες του Δήμου Δρά-

μας – Προμήθεια υλικών σήμαν-

σης (κώνοι, κορδέλες κλπ.) – 

Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας 

οδικού δικτύου – Προμήθεια στύ-

λων, πινακίδων ονοματοδοσίας 

– και αριθμοδότησης οδών Μι-

κροχωρίου».  

Ομόφωνα 
  

7 248. Έγκριση του σχεδίου της διακήρυ-
ξης και της υπ΄ αρ 8/2020 μελέτης 
της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανα-
κύκλωσης για την διεξαγωγή του 
συνοπτικού διαγωνισμού προκει-
μένου να ανατεθεί η παροχή των 
γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Δια-
χείριση μπαζοαπορριμμάτων και 
ογκωδών αποβλήτων, όπως κου-
φωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, 
κ.α.» σε τρίτο 

Ομόφωνα 
 

8 249. Έγκριση όρων δημοπράτησης 

και συγκρότηση επιτροπής του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 

έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚ-

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ) ΔΗΜΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ».  

Ομόφωνα 
 

9 250. Έγκριση πρακτικού Νο 2 ηλε-

κτρονικού διαγωνισμού του έρ-

γου : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ».  

                                Ομόφωνα  
 

10 251. Έγκριση παράτασης προθεσμί-

ας του έργου : «Οδοποιία ΔΚ 

Δράμας».  

Ομόφωνα  
 

11 252. Έγκριση πρωτοκόλλου προσω-

ρινής και οριστικής παραλαβής 

του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΙ-

ΒΑΔΕΡΟΥ».  

Ομόφωνα  
 

12 253. Έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτι-

κό πίνακα του έργου: «ΟΔΟΠΟΙ-

ΙΑ ΔΚ ΔΡΑΜΑΣ».  

Ομόφωνα  
  



13 254. Αλλαγή  τακτικού μέλους επι-
τροπής αξιολόγησης διεξαγω-
γής και αξιολόγησης προσφο-
ρών διαγωνισμών προμηθειών  
έτους 2020 .  

Ομόφωνα 
 

14 255. Ορισμόs  τριμελούς Επιτροπής  
διαπραγμάτευσης Διαγωνισμών 
Προμηθειών (τακτικά και ανα-
πληρωματικά) για το 2020.  

Ομόφωνα  
 

15 256. Προσφυγή σε ανταγωνιστική 

διαδικασία με διαπραγμάτευση, 

σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 

περ. β΄ και παρ. 3 περ. α του Ν. 

4412/ 2016.  

Ομόφωνα 
 

16 257. Ολοκλήρωση του έργου: «ΚΑ-

ΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ 

ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» λόγω διάλυσης 

σύμβασης.  

Ομόφωνα  
 

17 258. Συγκρότηση Επιτροπής παρα-

λαβής φυσικού εδάφους.  

Ομόφωνα  
 

18 259. Συγκρότηση Επιτροπής παρα-

λαβής φυσικού εδάφους.  

Ομόφωνα  
 

19 260. Διαγραφή οφειλής α) από το 

Χ.Κ. 906/2020 (αρχ. Χ.Κ. 

1011/2017) «Τέλος χρήσης κοι-

νόχρηστου χώρου (τραπεζοκα-

θίσματα) έτους 2015» και β) από 

το Χ.Κ. 1040/2020 (αρχ. Χ.Κ. 

1208/2018) «Τέλος χρήσης κοι-

νόχρηστου χώρου (τραπεζοκα-

θίσματα) έτους 2016» για τον 

Ρωσσίδη Λάζαρο.  

Ομόφωνα  
 

20 261. Κατακύρωση πρακτικών δημο-

πρασίας εκμίσθωσης του τουρι-

στικού περιπτέρου στον Δημο-

τικό κήπο Δράμας.  

Ομόφωνα  
 

21 262. Έγκριση  της   αριθμ. 135/2020   
απόφασης του Διοικητικού  Συμ-
βουλίου  της  Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. σχε-
τικά με την « Αποδοχή  ποσού, 
για την καταβολή της μισθο-
δοσίας των  υπαλλήλων του 
προγράμματος Βοήθεια στο Σπί-
τι, από τον Δήμο Δράμας στη 
ΔΕΚΠΟΤΑ για το χρονικό διά-
στημα από 1/1/2020 έως 
2/3/2020», 6η Αναμόρφωση Προ-
ϋπολογισμού έτους 2020».  

Ομόφωνα  
 

22 263. Μη άσκηση έφεσης -και- αναί-
ρεσης, από τον Οργανισμό Το-

Ομόφωνα  
 



πικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ 
βαθμού με την επωνυμία «ΔΗ-
ΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη 
Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης 
Ιουλίου) και εκπροσωπείται νο-
μίμως κατά της υπ΄αριθ. 
937/2019 απόφασης του Μονο-
μελούς Διοικητικού Πρωτοδικεί-
ου Καβάλας (Β΄ Τμήματος) – και 
- κατά του Ελληνικού Δημοσίου, 
νομίμως εκπροσωπούμενου 
από τον Υπουργό Οικονομικών 
και, εν προκειμένω, από τον 
Προϊστάμενο της Δημόσιας Οι-
κονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) 
Δράμας, ενώπιον δευτεροβάθ-
μιου διοικητικού Δικαστηρίου -
και- ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, αντιστοίχως.  

23 264. Μη άσκηση έφεσης, από τον 
Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την 
επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» 
που εδρεύει στη Δράμα (Βερμί-
ου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκ-
προσωπείται νομίμως, κατά της 
υπ΄αριθ. 16/2020 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Δρά-
μας (Τακτική Διαδικασία) -και- 
κατά των: (1) Υακίνθου  Αικατε-
ρίνης του Μηνά και της Μαρίκας, 
συζύγου Ανδρέα Μπαντούνου, 
κατοίκου Ρίου Αχαϊας, (2) Υακίν-
θου Ιωάννας του Μηνά και της 
Μαρίκας, κατοίκου Πάτρας, (3) 
Χατζηδήμου Θέκλας του Ιωάννη 
και της Σοφίας, κατοίκου Νίκαιας 
Αττικής, ενώπιον του αρμόδιου 
δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου 
(Εφετείου Θράκης).  

Ομόφωνα  
 

24  Έγκριση της αριθμ. 70/2020 α-
πόφασης του Δ.Σ. του Νομικού 
Προσώπου Δήμου Δράμας, σχε-
τικά με τον «Καθορισμό εισφο-
ρών γονέων φιλοξενούμενων 
παιδιών στα Κ.Δ.Α.Π. για το 
σχολικό έτος 2020-2021 του Νο-
μικού Προσώπου Δήμου Δρά-
μας. 

Ομόφωνα 
Μετά από ερώτηση του μέλους της Επιτροπής κ Μλεκάνη 
Μιχαήλ αν η καταβολή εισφορών αφορά και τους γονείς 
που έχουν επιταγή εισόδου  (voucher) , ο Πρόεδρος του 
Ν.Π.Δ.Δ. απάντησε πώς δεν τους αφορά και συνέχεια ο κ. 
Μλεκάνης πρότεινε η απάντηση αυτή να συμπεριλαμβάνε-
ται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

      Δράμα 24-09-2020 
         Ο  γραμματέας 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


