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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 393. 1οΈκτακτο   

«Έγκριση της 91/2020 ΑΔΣ του Νο-
μικού Προσώπου Δήμου Δράμας, 
σχετικά με την Ε΄ Αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού  οικ. έτους 2020»  

Ομόφωνα 

2 394. 2οΈκτακτο   

Τροποποίηση – παράταση των υπ. 
αριθμ. 426/7-1-2020, 737/9-1-2020 
και 6067/27-2-2020 συμφωνητικών 

Ομόφωνα 

3 395. 3οΈκτακτο   

Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτι-

κού διαγωνισμού του έργου «ΕΡ-

ΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑ-

ΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑ-

ΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΤΟΥ 2 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ».  

Ομόφωνα  
 Με την παρατήρηση του μέλους της επιτροπής 

κ. Μλεκάνη Μιχαήλ πώς, πρώτον εκκρεμεί η πλη-
ρωμή εργασιών που έγιναν για την αποκατάσταση 
της στέγης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χωρίς να 
υπάρχει η απαιτούμενη απόφαση της Σχολικής Επι-
τροπής και η ανάθεση με βάσει της απόφασης κα-
θώς επίσης έργα με εκπτώσεις τόσο χαμηλές που 
μας προβληματίζουν 4,2,1% πρέπει να προβληματί-
ζουν περισσότερο. 
 Με την παρατήρηση του μέλους της επιτροπής 

κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου πώς, εκκρεμεί η πλη-
ρωμή και τα σχετικά από τις προηγούμενες εργασίες 
οφειλές οι οποίες πρέπει να τακτοποιηθούν.  

4 396. 4οΈκτακτο   

Κατακύρωση πρακτικού του συ-
νοπτικού διαγωνισμού του έργου: 
 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΚ 
ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ» 

Ομόφωνα 

5 397. 5οΈκτακτο 
Συγκρότηση επιτροπής  διεξαγω-
γής και αξιολόγησης προσφορών 
για διαγωνισμούς ανάθεσης συμ-
βάσεων παροχής γενικών υπηρε-
σιών της Δ/νσης Περ/ντος και Πρα-
σίνου για το έτος 2021.  

Ομόφωνα 
       
 

6 398. 6οΈκτακτο 
Συγκρότηση τριμελoύς επιτροπής 
παραλαβής αντικειμένου τμηματι-
κού ή συνολικού, συμβάσεων πα-
ροχής γενικών υπηρεσιών για το 
έτος 2021, της Δ/νσης Περ/ντος και 
Πρασίνου  του Δήμου Δράμας. 

Ομόφωνα 
      
.  

7 399. 7ο Έκτακτο 
Ορισμός τριμελούς οργάνου δια-
πραγμάτευσης 

Ομόφωνα 
 

8 400. 8ο Έκτακτο 
Έγκριση Τροποίησης της με αριθμ. 
22946/04-09-2020 σύμβασης με τίτ-
λο «Δράσεις Δημοσιότητας και Ε-
πικοινωνίας του ΣΒΑΑ Δήμου Δρά-
μας» 

Ομόφωνα 
 

9 401. 9ο Έκτακτο 
Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτι-
κού διαγωνισμού του έργου: «Ο-
ΔΟΠΟΙΙΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ - ΣΚΑΛΩΤΗ-
Σ» 

Ομόφωνα 
 Με την παρατήρηση του μέλους της επιτροπής 

κ. Μλεκάνη Μιχαήλ πώς έργα με εκπτώσεις τόσο 
χαμηλές που μας προβληματίζουν 5, 4, % πρέπει 
να μας προβληματίζουν περισσότερο.  



10 402. 10ο Έκτακτο 
Έγκριση της 9ης Αναμόρφωσης 
προϋ/σμού οικ. έτους 2020 

Κατά πλειοψηφία 
 Με την παρατήρηση των μελών της επιτροπής 

: 1) Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτζίδη Κωνσταντί-
νου πώς, δεν υπάρχει στα συνημμένα το παραστα-
τικό της υπηρεσίας με το οποίο να βεβαιώνεται ότι 
τα 40.000 € από την συντήρηση των Αθλητικών 
εγκαταστάσεων δεν θα χρησιμοποιηθούν αλλού.  

 Μειοψηφούντων των μελών της επιτροπής : 1) 

Τσιαμπούση Αλέξανδρου και 2) Χρυσοχοΐδη Ελευ-
θέριου διότι,  δεν έχουν πλήρη εικόνα του Προϋπο-
λογισμού του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και δεν ψηφίζουν 
την αναμόρφωση Και επίσης ο κ. Χρυσοχοΐδης Ε-
λευθέριος είπε ότι ως έκτακτο δεν είχε την δυνατό-
τητα να το διαβάσει.  

11 403. Έγκριση της διενέργειας ανοικτού 
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνι-
σμού και των όρων διακήρυξης  για 
την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας 
« Καθαρισμός χώρων παράνομης 
απόρριψης απορριμμάτων για λό-
γους αντιπυρικής προστασίας με 
χρήση μηχανήματος τύπου προω-
θητήρα γαιών»  σε τρίτο, ενδεικτι-
κού προϋπολογισμού 21.067,77 € 
(μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%) και  26.124,04 € (συμπε-
ριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) . 

Ομόφωνα  
 

12 404. Εξειδίκευση πίστωσης για τηυν 
παροχή υπηρεσιών επισκευής της 
κονσόλας χειρισμού του ηλεκτρο-
νικού πίνακα του Α.Π.Κ. «Δ. Κρα-
χτίδη» 

Ομόφωνα  
  

13 405. Συγκρότηση επιτροπής για την πα-
ραλαβή του αντικειμένου των συμ-
βάσεων παροχής υπηρεσιών της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ορ-
γάνωσης & Πληροφορικής για το 
έτος 2021. 

Ομόφωνα  
 

14 406. Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 
για την ανάθεση της προμήθειας 
των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Β («προ-
μήθεια αθλητικού υλικού») του αρ-
χικού διαγωνισμού για την ανάθεση 
της προμήθειας «Προμήθεια οργά-
νων γυμναστικής για δημιουργία 
ελεύθερων χώρων άθλησης και 
προμήθειας αθλητικού υλικού» 

Ομόφωνα  
 

15 407. Έγκριση των πρακτικών Νο 1  και 
Νο2 της επιτροπής διεξαγωγής και 
αξιολόγησης των προσφορών του 
διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρε-
σίας  «Ανάθεση εργασιών χωμα-
τουργικών, φορτοεκφόρτωσης  και 
κοπής παρόδιας βλάστησης με τη 
χρήση μηχανημάτων έργου και με-
ταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ» 
για το έτος 2021, ανακήρυξη προ-
σωρινών αναδόχων για τα τμήματα 
εργασίας Α, Β, Γ, Δ και Ε του ανω-
τέρω διαγωνισμού. 

Ομόφωνα 
  



16 408. Έγκριση όρων επανεκμίσθωσης 
του δημοτικού αναψυκτηρίου που 
βρίσκεται επί της οδού Χελμού Ο.Τ. 
829 (ανάπλαση ξεροχειμάρρου 
Καλλιφύτου).» 

Ομόφωνα  
 

17 409. Έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών 
της  αρ. 15/2020 μελέτης και του 
σχεδίου όρων διακήρυξης του α-
νοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την ανάθεση  της    σύμβασης 
παροχής γενικών  υπηρεσιών με 
τίτλο  "Συντήρηση κήπων πάρκων'' 

Ομόφωνα  

    Με την παρατήρηση των μελών της επιτρο-
πής κ. κ. Τσιαμπούση Αλέξανδρου και Χρυσοχο-
ΐδη Ελευθέριου πώς,  εάν είναι δυνατόν να μπει 

στην διακήρυξη και ο καθαρισμός και η συντήρηση 
του πάρκου που είναι στον προαύλιο χώρο του Αρ-
ρένων    

 

18 410. Έγκριση της αριθμ. 60/2020 ΑΔΣ 
του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ., σχετικά με την 
ψήφιση προϋπολογισμού του 
Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας οικ. έτους 
2021» 

Ομόφωνα  
 

19 411. «Έγκριση της 61/2020 ΑΔΣ του 
Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ., σχετικά με την έ-
γκριση στοχοθεσίας 2021 – Πίνακας 
5Α» 

Ομόφωνα  
 

20 412. Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτι-
κού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥ-
ΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙ-
ΝΟΤΗΤΩΝ» 

Ομόφωνα  
 

21 413. Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτι-
κού διαγωνισμού του έργου: «Α-
ΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

Ομόφωνα  
 

22 414. Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτι-
κού διαγωνισμού του έργου: «Ο-
ΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ – ΝΙ-
ΚΟΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ» 

Ομόφωνα  
 

23 415. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου Ομόφωνα  
.  

24 416. Έγκριση ασκήσεως ενδίκου μέσου 
(ανακοπής του άρθρου 933 
Κ.Πολ.Δ. και αίτησης αναστολής 
αναγκαστικής εκτέλεσης)  

Κατά πλειοψηφία  
 Μειοψηφούντων των μελών της επιτροπής :1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου 
διότι,  πιστεύουν πως πρέπει να πληρωθούν οι επι-
χειρήσεις διότι αφορά οφειλές του Φεστιβάλ πρίν 
από το 2011 και μετά την λύση της επιχείρησης 
οφείλει να τις πληρώσει ο Δήμος και θεωρούν ότι 
δεν πρέπει να ταλαιπωρούνται και άλλο οι άνθρω-
ποι με δικαστικούς αγώνες για πάρουν τα χρήματα 
τα οποία τους οφείλει ο Δήμος. Από την στιγμή που 
υπάρχει απόφαση να πληρωθούν τα χρήματα τους 
και είναι αναγνωρισμένες οφειλές. 
        Με την παρατήρηση των μελών της επιτρο-

πής : 1) Τσιαμπούση Αλέξανδρου και 2) Χρυσοχοΐ-
δη Ελευθέριου πως, είναι απολύτως δίκαιο ότι πρέ-
πει να πληρώσουμε αυτούς τους ανθρώπους, ω-
στόσο επειδή υπάρχει νομικό ζήτημα και επειδή 
υπάρχει πάντοτε ο φόβος να μας πούνε ότι δεν α-
σκήσαμε όλα τα ένδικα μέσα και να γίνει καταλογι-
σμός θεωρούν ότι πρέπει μάλλον να συνταχθούν με 
την πρόταση της Νομικής Υπηρεσίας. Αν και έχει 
ήδη καθυστερήσει πάρα πολύ η Δημοτική Αρχή στο 
να φέρει αυτό το θέμα στο Δ.Σ. και πάλι . Υπάρχει 
ένας ειδικός Σύμβουλος εξαφανισμένος του Δημάρ-
χου ο οποίος είχε ως αντιδήμαρχος στην προηγού-
μενη θητεία και είχε εισαγάγει το θέμα στο Δ.Σ. και 
θυμόσαστε όλοι την εξέλιξή του. Θεωρούμε λοιπός 
ότι πρέπει να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι άμεσα 
και για να γίνει αυτό όμως πρέπει να ψηφίσουμε στο 
Δ.Σ. την αποδοχή της έκθεσης των ελεγκτών. Γιαυτό 



πολύ φοβάμαι δεν έχουμε την δυνατότητα σαν Ο.Ε. 
να πάμε σε διαφορετική ρώτα απ’ αυτήν της Υπη-
ρεσίας     
 Επίσης ο κ. Χρυσοχοΐδης συμπλήρωσε ότι 

θεωρεί κανονικά ότι δεν θα έπρεπε να ψηφίσουν το 
θέμα αυτό διότι έχει ολιγωρήσει ο Δήμος για μια 
διαδικασία που έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί. 
Μπροστά μου έχω την τελική έκθεση εκκαθάρισης 
και τον τελικό ισολογισμό της τότε Δημοτικής Επι-
χείρησης του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
υπάρχει και αυτή η οφειλή του συγκεκριμένου που 
θα ασκήσουμε τα ένδικα μέσα. Θα έπρεπε ο Δήμος 
να επιστρέψει στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις 
του Φεστιβάλ.  

25 417. Έγκριση ασκήσεως ενδίκου μέσου 
κατά της από 11-11-2019 και με α-
ριθμ. καταθ. (Διοικητικού Εφετείου 
Κομοτηνής) ΑΡ240/14-11-2019 αί-
τησης αναιρέσεως.  

Ομόφωνα  
 

26 418 Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της 
επιτροπής διεξαγωγής και αξιολό-
γησης των προσφορών του διαγω-
νισμού ανάθεσης της υπηρεσίας  
"Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου  
και διαχείριση αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς για το έτος 2021"  και 
κατακύρωση του διαγωνισμού. 

Ομόφωνα  
 

27 419 1.Έγκριση της διενέργειας ανοικτού 
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνι-
σμού και των όρων διακήρυξης του 
διαγωνισμού για την ανάθεση της 
γενικής υπηρεσίας ''ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ'' σε τρίτους με ενδεικτικό 
προϋπολογισμού 190.000,00 € (συ-
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 
και  
 2. καθορισμός των όρων της δια-
κήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού  διαγωνισμού για την 
ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας σε 
τρίτους. 

Ομόφωνα  
 

28 420 Εφαρμογή της παρέκκλλησης της 
παραγράφου 10 του άρθρου 6 του 
Ν 4412/ 2016. 

Ομόφωνα  
 

 

Δράμα 16-12-2020 
   Ο  γραμματέας 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


