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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 338. 1οΈκτακτο   

Έγκριση της 8ης Αναμόρφωσης οικ. 

έτους 2020 καθώς και της Συμπλη-

ρωματικής αυτής. 

Ομόφωνα 

2 339. 2οΈκτακτο   

Έγκριση υποβολής πρότασης 

χρηματοδότησης προς το ΠΡΑΣΙ-

ΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, στον Άξονα προτε-

ραιότητας 4 (Α.Π.4) ‘’Σχέδια φόρτι-

σης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.-

Ο.)’’ του χρηματοδοτικού προγ-

ράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντι-

κού Ισοζυγίου» 2020».  

Ομόφωνα  
 

3 340. 3οΈκτακτο   

Άσκηση η μη ενδίκου μέσου κατά 

της με αριθμό 119-2020 απόφασης 

Ειρηνοδικείου Δράμας.  

Ομόφωνα  
 

4 341. 4οΈκτακτο   

Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 
και ανακήρυξη προσωρινού ανα-
δόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής για την ανάθεση της 
υπηρεσίας "Λειτουργία δημοτικού 
κυνοκομείου και διαχείριση αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς για το 
έτος 2021.  

Ομόφωνα 

5 342. Έγκριση της αριθμ. 84/2020 από-
φασης του Δ.Σ. του Νομικού Προ-
σώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με 
την έγκριση απολογισμού και ισο-
λογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. διαχειριστι-
κής περιόδου από 01/01/2019 – 
31/12/2019. 

Ομόφωνα 
      Με την παρατήρηση του μέλους της επιτρο-
πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποίος είπε ότι το ψη-
φίζει μόνο ως προς την λογιστική του αποτύπωση. 
      Με την παρατήρηση του μέλους της επιτρο-
πής κ.Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου, ο οποίος είπε το 

ψηφίζει μόνο ως προς την λογιστική του αποτύπω-
ση. 
      Με την παρατήρηση του μέλους της επιτρο-
πής κ. Τσιαμπούση Αλέξανδρου, ο οποίος είπε 

ότι το ψηφίζει μόνο ως προς την λογιστική του απο-
τύπωση. 
      Με την παρατήρηση του μέλους της επιτρο-
πής κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, ο οποίος είπε ότι 

το ψηφίζει μόνο ως προς την λογιστική του αποτύ-
πωση.  

6 343. Έγκριση της αριθμ. 148/2020 από-
φασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. , σχετικά με την 
«Έγκριση τακτικού διαχειριστικού 
ελέγχου οικονομικού έτους 2019 
της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας». 

Ομόφωνα 
     Το μέλος της επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, 

ο οποίος είπε ότι ψηφίζει παρών, επειδή δεν 
συμμετέχουμε στις αποφάσεις που αφορούν τη 
ΔΕΚΠΟΤΑ, παρά μόνο όταν αφορούν μισθοδοσία 
εργαζομένων Η ΔΕΚΠΟΤΑ έπρεπε ήδη να έχει 
κλείσει και οι υπάλληλοι να μεταφερθούν στο Δήμο, 
όπως έχει αποφασίσει έγκαιρα και νόμιμα το 
δημοτικό συμβούλιο. 
      Το μέλος της επιτροπής κ. Καλαϊτζίδη Κων-
σταντίνου, ο οποίος είπε ότι συμφωνεί με τον κ. 



Μλεκάνη Μιχαήλ.. 
      Με την παρατήρηση του μέλους της επιτρο-
πής κ. Τσιαμπούση Αλέξανδρου, ο οποίος είπε 

ότι το ψηφίζει μόνο ως προς την λογιστική του απο-
τύπωση. 
      Με την παρατήρηση του μέλους της επιτρο-
πής κ. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, ο οποίος είπε 

ότι το ψηφίζει μόνο ως προς την λογιστική του απο-
τύπωση.  

7 344. Έγκριση Αποδοχής Δωρεάς Οικο-
πέδου Ξηροποτάμου. 

Ομόφωνα 
 

8 345. Έγκριση όρων δημοπράτησης ηλε-
κτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή 
διαδικασία και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής, για την ανάθεση της 
γενικής υπηρεσίας «Καθαριότητα 
δημοτικών κτιρίων» 

Ομόφωνα 
 

9 346. Έγκριση όρων δημοπράτησης και 
συγκρότηση επιτροπής διαγωνι-
σμού του έργου:« ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥ-
ΛΗΣ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» 

Ομόφωνα 

. 

10 347. Έγκριση όρων δημοπράτησης και 
συγκρότηση επιτροπής διαγωνι-
σμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» 

Ομόφωνα  
 

11 348. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρι-
νής και οριστικής παραλαβής του 
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥ-
ΛΑΚΙΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» 

Ομόφωνα  
 

12 349. Προσωρινή Παραλαβή και Αντικα-
τάσταση πρώτου παραδοτέου της 
Σύμβασης Παροχής Γενικής Υπη-
ρεσίας με τίτλο: «Αξιολόγηση της 
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Α-
νάπτυξης του Δήμου Δράμας» βά-
ση του άρθρου 220 του Ν. 
4412/2016. 

Ομόφωνα  
  

13 350. Έγκριση της αριθμ. 152/2020 από-
φασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. σχετικά με την 
«8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 
έτους 2020» της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δή-
μου Δράμας. 

Κατά πλειοψηφία 
 Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Μλεκάνης Μιχαήλ διότι, είπε ότι το καταψη-

φίζει με την παρατήρηση ότι η ΔΕΚΠΟΤΑ έπρεπε ήδη 
να έχει κλείσει και οι υπάλληλοι να μεταφερθούν στο 
Δήμο, όπως έχει αποφασίσει έγκαιρα και νόμιμα το 
δημοτικό συμβούλιο Για όσο μένει ανοιχτή δεν πρέπει 
να προχωρά σε άλλες δαπάνες εκτός από τη μισθο-
δοσία των εργαζομένων και παλιές οφειλές. Επιπλέ-
ον, έχουμε επιφυλάξεις για τη δαπάνη που αφορά το 
ΚΙΧΝΕ, επειδή δεν αποτελεί περιουσία ούτε του Δή-
μου ούτε της ΔΕΚΠΟΤΑ και θεωρούμε ότι τέτοιες δα-
πάνες δεν είναι νόμιμες  

     Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου,  συμφωνώντας 

με το μέλος Μλεκάνη Μιχαήλ. 

 Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Τσιαμπούσης Αλέξανδρος διότι,   
είπε ότι Έχουμε πει ότι στα θέματα της ΔΕΚΠΟΤΑ θα 
καταψηφίζουμε ό,τι έρχεται που απαιτεί χρηματοδό-
τηση της επιχείρησης. Στην προκειμένη περίπτωση 
διαφωνούμε γιατί γίνεται αναμόρφωση, όχι μόνο για 
τις μισθοδοσίες του προσωπικού, αλλά προβλέπονται 
και άλλοι κωδικοί, όπως προβολή, αλλά και προετοι-
μασία φακέλου για τη διεκδίκηση του ΚΙΧΝΕ, το οποίο 



είναι τουλάχιστον αστείο. Και αυτό γιατί και δεν έχει 
αποφασίσει ο δήμος ότι θα μπορούσε να αξιοποιήσει 
το ΚΙΧΝΕ, ώστε να αιτηθεί ο δήμος την παραχώρηση 
ή εξαγορά του και πωλώ δε μάλλον δεν μπορεί η 
ΔΕΚΠΟΤΑ να διαχειριστεί ένα τέτοιο κτίριο, χωρίς 
μάλιστα να έχει ούτε καν προϋπολογισμό. Θα μπο-
ρούσαμε λοιπόν να ψηφίσουμε μια αναμόρφωση που 
θα αναμορφώνει κωδικούς μόνο για την μισθοδοσία 
των υπαλλήλων. Όσο όμως έρχονται μαζί με άλλους 
κωδικούς, δεν μπορούμε παρά να καταψηφίζουμε. Σε 
κάθε περίπτωση, πρέπει ο δήμαρχος να αντιληφθεί 
ότι πρέπει η ΔΕΚΠΟΤΑ να λυθεί και να εκκαθαριστεί, 
ώστε να πάψουν και οι υπάλληλοι να ζούνε με την 
αγωνία του τι θα γίνει τον επόμενο μήνα 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής κ. 
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος,  συμφωνώντας με το 
μέλος κ. Τσιαμπούση Αλέξανδρο.  

14 351. Χορήγηση διατακτικών. Ομόφωνα  
 

15 352. Υποβολή απολογιστικών οικονομι-
κών στοιχείων Γ΄ τριμήνου 2020. 

Ομόφωνα 
   Με την παρατήρηση του μέλους της επιτρο-
πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποίος είπε    ότι το 

ψηφίζει μόνο ως προς την λογιστική του αποτύπω-
ση. 
       Με την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου, ο οποίος 

είπε το ψηφίζει μόνο ως προς την λογιστική του 
αποτύπωση.  
       Με την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Τσιαμπούση Αλέξανδρου, ο οποίος 

είπε ότι το ψηφίζει μόνο ως προς την λογιστική του 
αποτύπωση. 
       Με την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ.Χρυσοχοΐδη Ελευθέριο, ο οποίος είπε 

ότι το ψηφίζει μόνο ως προς την λογιστική του α-
ποτύπωση.  

16 353. Διαγραφή ποσού από ΧΚ 
1417/2020 λόγω λύσης μίσθωσης 
του περιπτέρου επί της οδού Κύ-
πρου – έναντι ΚΤΕΛ. 

Ομόφωνα  
 

17 354. Διαγραφή ποσού από ΧΚ 
1103/2020 (ΑΡΧ. 1318/2018) «Δαπά-
νη κατεδάφισης ακινήτου στη Χω-
ριστή Δράμας οικ. 1050 του Ο.Τ. 86 
ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡ. 2171/20-
12-2018 της Δ/νσης Δόμησης». 

Ομόφωνα  
 

18 355. Αποδοχή δωρεάς και έγκριση σχε-
δίου της σύμβασης δωρεάς για την 
εκτέλεση της προμήθειας : «ΑΝΤΙ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΚΟΥ-
ΦΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥ-
ΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑ-
ΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ». 

Ομόφωνα  
Με την παρατήρηση του μέλους της επιτροπής κ. 
Τσιαμπούση Αλέξανδρου, ο οποίος είπε ότι Πρέπει να 
ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τους 2 ευεργέτες και 
χορηγούς της Δράμας, κύριο Αποστολίδη και κύριο Θεο-
δωρίδη, οι οποίοι μάλιστα τελευταία γίνονται στόχος για 
πολιτική εκμετάλλευση από ορισμένους. Αποδεικνύουν για 
άλλη μια φορά την ανιδιοτελή τους αγάπη προς τη Δράμα. 
Στην προκειμένη περιπτωση, το Αρρένων θα αποκτήσει 
άλλη όψη (έπειτα και από την ανάπλαση του αύλειου χώ-
ρου) και πρακτικά θα επιτευχθεί και η μεγαλύτερη εξοικο-
νόμηση ενέργειας με την αλλαγή των κουφωμάτων, που 
δωρίζουν οι δύο χορηγοί. Τους ευχαριστούμε και βεβαίως 
αποδεχόμαστε την χορηγία τους.  

19 356. Οριστική παραλαβή μελέτης «Ανα-
θεώρηση της πολεοδομικής μελέ-
της περιοχής επέκτασης Νέας Αμι-
σού και μελέτη Πράξης Εφαρμο-
γής». 

Ομόφωνα  
 

20 357. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της 
επιτροπής διεξαγωγής και αξιολό-
γησης των προσφορών του διαγω-
νισμού ανάθεσης της εργασίας 

Ομόφωνα  
 



«Εκχιονισμός – αποπα-γοποίηση 
περιοχής Δήμου Δράμας για τη χει-
μερινή περίοδο Νοέμβριος 2020 – 
Aπρίλιος 2021» και κατακύρωση 
του διαγωνισμού. 

21 358. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της 
επιτροπής διεξαγωγής και αξιολό-
γησης των προσφορών του διαγω-
νισμού ανάθεσης της Προμήθειας 
Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπα-
ντικών 2021 και κατακύρωση του 
διαγωνισμού. 

Ομόφωνα  
 

22 359. Έγκριση πρακτικού Νο 3 ηλεκτρο-
νικού διαγωνισμού του έργου: 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ». 

Ομόφωνα  
 

23 360. Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτι-
κού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛ-
ΤΙΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΚ ΚΟΥ-
ΔΟΥΝΙΩΝ». 

Ομόφωνα  
 

24 361. Υποβολή απόφασης ανάθεσης ερ-
γασιών απολύμανσης δημοτικών 
καταστημάτων & αθλητικών εγκα-
ταστάσεων. 

Ομόφωνα  
 

25 362. Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής 
από χρηματικούς καταλόγους πο-
σού 226 € για το χρονικό διάστημα 
από 01-07-2018 έως 30-06-2020. 

Ομόφωνα  
 

26 363. Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υ-
λικού – προσφορά της εταιρείας 
«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ». 

Ομόφωνα  
 

 

Δράμα 19-11-2020 
   Ο  γραμματέας 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


