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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 423. 1οΈκτακτο   

Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ 
του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟ-
ΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟ-
ΛΟΓΙΟΥ»  

Ομόφωνα 

2 424. 2οΈκτακτο   

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της 
Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Δι-
αγωνισμού Προμηθειών που α-
φορά την διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση για την 
ανάθεση της προμήθειας πέντε (5) 
Τμημάτων Υγρών Καυσίμων και κα-
τακύρωση του διαγωνισμού. 

Ομόφωνα 

3 425. 3οΈκτακτο   

Έγκριση της τροποποίησης – πα-
ράτασης της υπ. αριθμ. 425/15-1-
2020 σύμβασης προμήθειας καυσί-
μων της ΔΕΥΑΔ με τον Σαββίδη 
Σάββα 

Ομόφωνα  
  

4 426. 4οΈκτακτο   

Έγκριση σχεδίου όρων δημοπρά-
τησης συνοπτικού διαγωνισμού για 
την ανάθεση της σύμβασης παρο-
χής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: 
«Συντήρηση – επισκευή αθλητικών 
εγκαταστάσεων» και συγκρότηση 
της επιτροπής διενέργειας του δια-
γωνισμού. 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση των μελών της επι-

τροπής : 1) Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτζίδη 
Κωνσταντίνου πως, έχει δεσμευθεί η επιτροπή, 
να μην εισάγονται θέματα εγκρισης όρων δια-
γωνισμών,  τελευταία στιγμή, χωρίς να υπάρ-
χει ο χρόνος να μελετηθούν αλλά, επειδή το 
θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων εχει πο-
λυσηζητηθεί και το γνωρίζουν, συμφωνούν.  

 

5 427.  5οΈκτακτο 
Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 
και έγκριση όρων διακήρυξης συ-
νοπτικού διαγωνισμού για την «Π-
ρομήθεια Τροφίμων & Λοιπών 
Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλεί-
ου 2021 – 2022», για το Τμήμα 9 
«Είδη Κρεοπωλείου» του Νομικού 
Προσώπου Δήμου Δράμας 
(ΝΠΔΔ)  

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση των μελών της επι-

τροπής : 1) Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτζίδη 
Κωνσταντίνου πως, έχει δεσμευθεί η επιτροπή, 
να μην εισάγονται θέματα εγκρισης όρων δια-
γωνισμών,  τελευταία στιγμή, χωρίς να υπάρ-
χει ο χρόνος να μελετηθούν αλλά, επειδή το 
θέμα των προμηθειών εχει πολυσηζητηθεί και 
το γνωρίζουν, συμφωνούν.  

6 428. 6οΈκτακτο 
Έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής 
πρότασης για την 9η Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού οικονομικού έ-
τους 2020. 

Ομόφωνα 
      
.  

7 429. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού 
και πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου 
Δράμας Οικ. Έτους 2021.  

Κατά πλειοψηφία 
      Τα μέλη της επιτροπής: 1) Τάσσου Μι-
χαήλ (ορισμένος αντιδήμαρχος), 2) Εφραι-
μίδης Ιωάννης (ορισμένος αντιδήμαρχος), 
3) Χαραλαμπίδης Ανδρέας και 4) Τόλιου 
Δάντζερα Αναστασία, ως αναπληρώτρια 
του Δεμερτζή Γεωργίου, ψήφισαν την εναλ-
λακτική πρόταση, σύμφωνα με την τοποθέτη-
ση του Δημάρχου 
 



     Τα μέλη της επιτροπής: 1)Μλεκάνης Μι-
χαήλ και 2) Καλαϊτζίδης Κων/νος , ψηφίζουν 
την εναλλακτική πρόταση και χαίρονται που 
κινείται η επιτροπή προς αυτή την κατεύθυνση 
     Μειοψηφούντων των μελών της επιτρο-
πής: 1) Τσιαμπούση Αλεξάνδρου και 2) Χρυ-
σοχοΐδη Ελευθερίου και επί των δύο προτά-
σεων ( της ΟΕ και της εναλλακτικής), πιστεύο-
ντας πως μέχρι το ΔΣ, θα υπάρξει μία τρίτη 
εναλλακτική πρόταση που φυσικά εδράζεται 
ξεκάθαρα και στις δύο ήδη κατατεθείσες γιατί, 
υπάρχει ΠΥ που στο μεγαλύτερο μέρος του 
συμφωνούν και η εναλλακτική , της οποίας η 
κατεύθυνσή της ούτως ή άλλως, έχει δοθεί 
από την ΑΔΣ για κλείσιμο της ΔΕΚΠΟΤΑ.  

8 430. Αποδοχή των όρων της πρόσκλη-
σης, κάλυψης τυχόν μη επιλέξιμου 
προϋπολογισμού από ιδίους πό-
ρους και υποβολή πρότασης χρη-
ματοδότησης της πράξης με τίτλο 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙ-
ΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΡΑΜΑΣ» στο χρηματοδοτικό Πρό-
γραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» , 
στον άξονα προτεραιότητας : «Ποι-
ότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία 
των πόλεων, της υπαίθρου και των 
οικισμών», με τίτλο: «Ανάπτυξη της 
υπαίθρου - Αγροτική Οδοποιία».  

Ομόφωνα 
 

9 431. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρι-
νής και οριστικής παραλαβής   του 
έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ»  

Ομόφωνα 
 

10 432. Συγκρότηση επιτροπής  παραλα-
βής αντικειμένου τμηματικού ή συ-
νολικού συμβάσεων παροχής υπη-
ρεσιών που αφορούν στη λειτουρ-
γία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υ-
πηρεσιών για το έτος 2021.  

Ομόφωνα 
 

11 433 Υποβολή απόφασης ανάθεσης 
προμηθειών ατομικής προστασίας.  

Ομόφωνα 
 

12 434 Έγκριση πρακτικού Νο 1 ηλεκτρο-
νικού διαγωνισμού του έργου: «Α-
ΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟ-
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»  

Ομόφωνα 
 

13 435 Έγκριση 2ΟΥ Ανακεφαλαιωτικού Πί-
νακα του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ 
ΧΩΡΙΣΤΗΣ»  

Ομόφωνα 
 

14 436 Έγκριση δικαιολογητικών κατακύ-
ρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνι-
σμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥ-
ΤΟΥ»  

Ομόφωνα 
 

15 437 Ανακήρυξη προσωρινών αναδό-
χων του διεθνούς ανοικτού ηλε-
κτρονικού διαγωνισμού «Προμή-
θεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής 
Υλικής Συνδρομής»  

Ομόφωνα 
 

16 438 «Έγκριση της 96/2020 απόφαση 
του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ., αναφορικά με 

Κατά πλειοψηφία 

 Μειοψηφούντος του μέλους 



την έγκριση του προϋπολογισμού  
οικ. έτους 2021»  

της επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ 
διότι, ψηφίζει όπως ψήφισε το μέλος 
τους Σιδερά Χρυσή, στο Διοικητικό 
Συμβούλιο αυτού. 

      Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Καλαϊντζίδη Κωνσταντίνο διότι,  
ο οποίος είπε ότι συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη 
Μιχαήλ.  

17 439 «Έγκριση της 97/2020 ΑΔΣ του του 
Ν.Π.Δ.Δ., σχετικά με την έγκριση 
στοχοθεσίας 2021 – Πίνακας 5Α  οικ. 
έτους 2021 »  

Ομόφωνα 
 

Δράμα 28-12-2020 
   Ο  γραμματέας 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


