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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 289. 1οΈκτακτο   

Έγκριση 4ης Τροποποίησης της με 
αρ. πρωτ. 17990/28-06-2019 σύμ-
βασης με  τίτλο "Υλοποίηση των 
δράσεων Επικοινωνίας και Διάδο-
σης (Πακέτο Εργασίας 2 – WP2 
Communication & Dissemination) 
και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων 
(Πακέτο Εργασίας 5 – WP5 
Organization of events), του έργου 
“Creation of a cross-border Water 
Assets Geopark in Nestos Area” και 
ακρωνύμιο “CB Water Geopark.  

Ομόφωνα 
 

2 290. 2οΈκτακτο 

Έγκριση της αριθμ.  143/2020 από-

φασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΔΕΚΠΟΤΑ σχετικά με την «7η  

Αναμόρφωση του Προϋπολογι-

σμού έτους 2020 

Κατά πλειοψηφία 

          Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου διότι, 
είπε ότι για την Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α έχουμε εκφρα-
στή επανειλημμένα είναι γνωστή η θέση μας 
και όπως αποφασίστηκε στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο δεν ψηφίζουμε καμία αναμόρφωση 
προϋπολογισμού. Είχε χρήματα  στον προϋ-
πολογισμό για να καλυφθούν οι μισθοδοσίες 
όλου του χρόνου τα οποία ξοδεύτηκαν αναίτια 
και σε εκδηλώσεις χαμηλής ποιότητας για τις 
οποίες διαφωνούμε. Για το λόγο αυτό και πά-
ντα με την σημείωση ότι προτείνουμε οι υπάλ-
ληλοι να μεταφερθούν στον Δήμο και με ότι 
αντικείμενο ασχολείται η ΔΕΚΠΟΤΑ να εκτε-
λούνται από τον Δήμο γιαυτό ψηφίζουμε όχι. 

         Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Μελισσινού Στυλιανού,  συμφω-
νώντας με το μέλος Καλαϊτζίδη Κωνσταντί-
νου. 

  Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, 
είπε ότι έχουμε εκφραστή περί λύσης και εκκα-
θάρισης της ΔΕΚΠΟΤΑ και δεν ψηφίζουμε κα-
μία από τις αναμορφώσεις, ιδιαίτερα δε όταν 
μπαίνει εκβιαστικά το ζήτημα μισθοδοσιών τις 
οποίες είχαμε καλύψει για όλο το 2020 και μας 
λέει τώρα να κάνουμε αναμόρφωση για να τις 
ξανακαλύψουμε, για το λόγο δεν μπορούμε να 
ψηφίσουμε με την υποσημείωση ότι ζητάμε ο 
Δήμος να μεταφέρει τους υπαλλήλους της 
ΔΕΚΠΟΤΑ στον Δήμο   

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

3 291. 3οΈκτακτο 

Κατακύρωση των πρακτικών του 
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
Κάδων Απορριμμάτων & Καλαθιών 
Αχρήστων» για το Τμήμα Α («Πλα-
στικοί Κάδοι 1.100 λίτρων και Πλα-
στικοί Κάδοι 120 λίτρων»)  

Ομόφωνα 



4 292. 4οΈκτακτο 

Κατακύρωση των πρακτικών του 

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

Εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμ-

μάτων (συστήματα υπόγειων κά-

δων)» 

Κατά πλειοψηφία 
Τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Καλαϊτζίδης 
Κωνσταντίνος , Μελισσινός Στυλιανός εί-
παν ότι στο δεύτερο πρακτικό η Επιτροπή του 
διαγωνισμού με την παλιά σύνθεση της ειση-
γήθηκε ότι είναι ασύμφορη για τον Δήμο η 
προσφορά του προμηθευτή. Στο τρίτο πρα-
κτικό με την νέα σύνθεση της λέει να κατακυ-
ρωθεί στον ίδιο προμηθευτή. Θεωρούμε ότι 
όπως εξελίχτηκε ο διαγωνισμός είναι ασύμ-
φορος για τον Δήμο και ψηφίζουμε ΠΑΡΩΝ. 
    Μειοψηφούντα τα μέλη της επιτροπής 
κ.κ. Τσιαμπούσης Αλέξανδρος και Χρυσο-
χοΐδης Ελευθέριος είπαν ότι δεν ψηφίζουν 
το θέμα διότι είχανε προτείνει να πάνε σε α-
πευθείας διαπραγμάτευση με τον προμηθευ-
τή, όταν η επιτροπή εισηγήθηκε να μην προ-
χωρήσει λόγω της μη συμφέρουσας έκπτω-
σης εκ μέρους του προμηθευτή, γιαυτό τον 
λόγω δεν το ψηφίζουμε.  

5 293. 5οΈκτακτο 

Συγκρότηση Επιτροπής παραλα-

βής φυσικού εδάφους   

Ομόφωνα 

  

6 294. 6οΈκτακτο 

Παράταση συμβατικής προθεσμίας 

εκτέλεσης του έργου με τίτλο :  

«Κατασκευή έργων υποδομής για 

τη δημιουργία δομών στήριξης της 

επιχειρηματικότητας» το οποίο εί-

ναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα  «Ανατολική Μακεδονία 

και Θράκη 2014-2020» με αριθμό 

MIS 5031326, 

Ομόφωνα 
  

7 295. 7οΈκτακτο 
ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΟΡΙ-
ΣΜΟ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΑΛΛΩ-
ΤΡΙΩΣΗΣ  

Ομόφωνα 
 

8 296. 8οΈκτακτο 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΘΕΝΤΟΣ ΕΝ-ΔΙΚΟΥ 

ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ 59/2019 Α-

ΠΟΦΑΣΗΣ  ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩ-

ΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

Ομόφωνα 
 

9 297. 9οΈκτακτο 

Άσκηση ανακοπής του άρθρου 933 

Κ.Πολ.Δ. -και- αίτησης αναστολής, 

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, ενώπιον του Ειρηνοδικεί-

ου Δράμας, στρεφομένης κατά της 

Πολυξένης Αργυροπούλου του Φω-

τίου και της Γαλάτειας, με Α.Φ.Μ. 

046713607, κατοίκου Δράμας (Περ-

δίκα 8), κατά της από 21-09-2020 

                        Κατά πλειοψηφία            
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου διότι, είπε ότι 
δεν πρέπει ο Δήμος να ασκήσει ανακοπή γιατί 
θα έπρεπε ο Δήμος σ’ αυτούς που χρωστάει οι 
οποίοι δούλεψαν για τον Δήμο να τους πλη-
ρώσει Και επίσης λέμε να μην κάνουμε προ-
σφυγή γιατί θεωρούμε ότι με την διαδικασία 
αυτή ο ιδιώτης θα αργήσει να πληρωθεί, για 
τον λόγο αυτό ψηφίζουμε όχι. 

         Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Μελισσινού Στυλιανού,  συμφω-
νώντας με το μέλος Καλαϊτζίδη Κωνσταντί-
νου. 

  Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, ο 
οποίος  είπε ότι δεν διαφωνούν πρακτικά, όσο 



αρξαμένης, από την ανωτέρω, ανα-

γκαστικής εκτέλεσης, σε βάρος του 

Δήμου Δράμας, της υπ΄αριθ. 

33/2017 απόφασης του Ειρηνοδι-

κείου Δράμας (Τακτική Διαδικασία), 

η οποία άρχισε, σύμφωνα με το 

άρθρο 924 Κ.Πολ.Δ., με την επίδο-

ση, από την ανωτέρω προς το Δή-

μο Δράμας, στις 21-09-2020, της 

από 18-09-2020 επιταγής της προς 

πληρωμή που συνετάγη παρά πό-

δα ακριβούς φωτοτυπικού αντι-

γράφου εκ του πρώτου εκτελεστού 

απογράφου της υπ΄αριθ. 33/2017 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Δρά-

μας (Τακτική Διαδικασία), κατά της 

από 18-09-2020 επιταγής προς 

πληρωμή της ανωτέρω που συνε-

τάγη παρά πόδα ακριβούς φωτο-

τυπικού αντιγράφου εκ του πρώτου 

εκτελεστού απογράφου της 

υπ΄αριθ. 33/2017 απόφασης του Ει-

ρηνοδικείου Δράμας (Τακτική Δια-

δικασία), με την επίδοση της οποί-

ας, από την ανωτέρω προς το Δή-

μο Δράμας, στις 21-09-2020, άρχι-

σε, σύμφωνα με το άρθρο 924 

Κ.Πολ.Δ., από την ανωτέρω, η ανα-

γκαστική εκτέλεση, σε βάρος του 

Δήμου Δράμας, της υπ΄αριθ. 

33/2017 απόφασης του Ειρηνοδι-

κείου Δράμας (Τακτική Διαδικασία) 

-και- κατά της κατάσχεσης από την 

ανωτέρω, σε βάρος του Δήμου 

Δράμας, εις χείρας του Αστικού Πι-

στωτικού Συνεταιρισμού Περιορι-

σμένης Ευθύνης με την επωνυμία 

«Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας 

ΣΥΝ.ΠΕ» ο οποίος εδρεύει στη 

Δράμα (Μεγάλου Αλεξάνδρου 7 και 

Κ. Νταη) και εκπροσωπείται νομί-

μως, δυνάμει του από 28-09-2020 

κατασχετηρίου κατ΄άρθρο 983 

Κ.Πολ.Δ. της ανωτέρω, το οποίο 

επιδόθηκε, από την ανωτέρω προς 

το Δήμο Δράμας, την 06-10-2020. 

με το γεγονός ότι έχουν δίκαιο οι άνθρωποι α-
σχέτως αν ο Δήμος δεν είναι αυτός που μπορεί 
να τους πληρώσει αυτήν την στιγμή. Ωστόσο 
έχουν απόλυτο δίκαιο γιατί ο Δήμος , η δημοτι-
κή αρχή δεν έκανε τίποτα για να προχωρήσει η 
επίλυση αυτού του θέματος. Υπήρχε νομοθεσία 
που μπορούμε να πάρουμε χρήματα από το 
Υπουργείο να πληρώσουμε εργάτες και χρέη. 
Θεωρώ ότι έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ 
και δεν έχει γίνει τίποτα για το θέμα και είναι 
ντροπή. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε όχι αλλά 
δεν μπορούμε να ψηφίσουμε και ναι για τους 
ανθρώπους που μείνανε απλήρωτοι και εμείς 
δεν κάναμε τίποτα για να πληρωθούν. 

 Το μέλος της επιτροπής κ. Χρυσοχοΐ-
δης Ελευθέριος,  είπε ότι επειδή έχει λάβει το 
θέμα αργά λόγω του ότι είναι έκτακτο δεν μπο-
ρεί να έχει άποψη και απέχει από την ψηφοφο-
ρία.  

10 298. Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 

και ανάδειξη προσωρινού αναδό-

χου του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με κριτήριο κατακύ-

ρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

Ομόφωνα  
 



βάσει τιμής για την ανάθεση της 

υπηρεσίας «Εκχιονισμός - αποπα-

γοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας 

για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 

2020 – Απρίλιος 2021». 

11 299. Έγκριση σχεδίου όρων δημοπρά-

τησης διεθνούς ηλεκτρονικού δια-

γωνισμού με ανοικτή διαδικασία 

για την ανάθεση της σύμβασης με 

τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων και 

ειδών βασικής υλικής συνδρομής». 

Ομόφωνα  
 

12 300. Έγκριση όρων δημοπράτησης και 

συγκρότηση επιτροπής συνοπτι-

κού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛ-

ΤΙΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΚ ΚΟΥ-

ΔΟΥΝΙΩΝ. 

Ομόφωνα  
  

13 301. Έγκριση σχεδίου όρων δημοπρά-

τησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

με ανοικτή διαδικασία για την ανά-

θεση της σύμβασης παροχής γενι-

κών υπηρεσιών με τίτλο: «“Ανά-

πτυξη εφαρμογών διαδραστικής 

και βιωματικής πληροφόρησης”, 

"Προβολή, δικτύωση και προώθη-

ση του "Κέντρου ερμηνείας οίνου 

και αποσταγμάτων Δράμας" και 

"Σχεδιασμός Θεματικών διαδρομών 

και εκπόνηση σχεδίου" του Κέντρο 

ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων 

Δράμας» 

Ομόφωνα 
 

14 302. Έγκριση όρων δημοπράτησης της 
υπηρεσίας «Λειτουργίας δημοτικού 
κυνοκομείου και διαχείριση αδέ-
σποτων συντροφιάς για το έτος 
2021. 

Ομόφωνα  
Με την παρατήρηση του μέλους της επιτρο-
πής κ. Μελισσινού Στυλιανού ο οποίος είπε 
ότι τα χρήματα για τα χειρουργεία είναι πάρα 
πολύ λίγα και εάν γίνεται να αυξηθούν 

15 303. Διαγραφή ποσού από ΧΚ 1629 

/2020 , σε εφαρμογή της αριθμ. 

209/2020 απόφασης Δ.Σ., περί μη 

υποχρέωση καταβολής της εταιρεί-

ας « Πρότυπες Καλλιέργειες Δρά-

μας Α.Ε. » καταβολής τιμήματος 

που αναλογεί σε μίσθωμα ενός (1) 

έτους, λόγω αυτοδίκαιης λύσης της 

εταιρικής σύμβασης.» 

Ομόφωνα 
Τα μέλη της επιτροπής Καλαϊτζίδης Κων-

σταντίνος και Μελισσινός Στυλιανός ψήφι-

σαν Παρών. 

  Με την παρατήρηση του Τσιαμπούση Αλέ-

ξανδρου ο οποίος είπε ότι ψηφίζει Ναι με την 

προϋπόθεση ο μισθωτής να πληρώσει τα χρέη 

του προς τον Δήμο.  

16 304. 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. 

1004/2019 απόφασης του Μονομε-

Ομόφωνα  
 



λούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Καβάλας (Β΄ Τμήματος ) -και- κατά 

του Κωνσταντίνου Γουγουλέφα του 

Χρήστου, κατοίκου Κρύας Βρύσης 

Πέλλης, ενώπιον δευτεροβάθμιου 

διοικητικού Δικαστηρίου -και- ενώ-

πιον του Συμβουλίου της Επικρα-

τείας, αντιστοίχως 

17 305. Μη άσκηση έφεσης, -και- αναίρε-

σης, από τον Οργανισμό Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού 

με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑ-

ΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα 

(Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και 

εκπροσωπείται νομίμως, κατά της 

υπ΄ αριθ. 131/2019 απόφασης του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτο-

δικείου Καβάλας (Β΄ Τμήματος) – 

και - κατά της ήδη τελούσας υπό 

εκκαθάριση ομόρρυθμης εταιρίας 

με την επωνυμία «ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Ο.Ε.», με έδρα τη Δράμα (Περικλέ-

ους Κάβδα 2Α-2Β) η οποία εκπρο-

σωπείται νόμιμα από τον φερόμενο 

ήδη, ως εκκαθαριστή αυτής, Μιχαήλ 

Ατματζίδη του Παύλου, κάτοικο 

Δράμας (Δ. Βάνμτση 4), ενώπιον 

δευτεροβάθμιου διοικητικού Δικα-

στηρίου -και- ενώπιον του Συμβου-

λίου της Επικρατείας, αντιστοίχως. 

Ομόφωνα  
 

18 306. Κατακύρωση πρακτικών του συ-

νοπτικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών 

και Ψυχρής Ασφάλτου» 

Ομόφωνα  
 

19 307. Κατακύρωση πρακτικού του συνο-

πτικού διαγωνισμού του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ» 

Ομόφωνα  
 

20 308. Κατακύρωση πρακτικού του συνο-

πτικού διαγωνισμού του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙ-

ΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ» 

Ομόφωνα  
 

21 309. Κατακύρωση πρακτικού του συνο-
πτικού διαγωνισμού του έργου : « 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ 
ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

Ομόφωνα  
 

22 310. Κατακύρωση πρακτικών του επα-
ναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλε-
κτρονικού διαγωνισμού με τροπο-
ποιημένους όρους για την «Προμή-
θεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού 
για την Αναβάθμιση Παιδικών Χα-

Ομόφωνα  
 



ρών του Δήμου Δράμας» 

23 311. Εφαρμογή της παρέκκλισης του 
άρθρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016 για 
την ανάθεση των Τμημάτων 9, 10 
και 21 της προμήθειας Τροφίμων 
και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών 
Παντοπωλείου για το 2021 – 2022. 

Ομόφωνα  
 

 

      Δράμα 15-10-2020 
         Ο  γραμματέας 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


