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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 61. 1οΈκτακτο   

Έγκριση πρακτικού Νο 2 και κατα-

κύρωση του συνοπτικού διαγωνι-

σμού για την ανάθεση της δημόσιας 

σύμβασης «Προμήθεια Υγρών Καυ-

σίμων – Ελαιολιπαντικών 2021 για 

το Τμήμα 6 «Πετρέλαιο Κίνησης» 

της ΔΕΥΑΔ. 

Ομόφωνα 

2 62.  2ο Έκτακτο   

Κατακύρωση πρακτικού του ηλε-

κτρονικού διαγωνισμού του έργου: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ 3ου ΔΗ-

ΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» 

Ομόφωνα 
  

3 63. 3ο Έκτακτο   

Έγκριση Απολογιστικών στοιχείων 

για την λειτουργία του Καταστήμα-

τος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κοι-

νωνικό Παντοπωλείο) Δήμου Δρά-

μας για το B΄ Εξάμηνο 2020. 

Ομόφωνα 

4 64. 4οΈκτακτο   

Υποβολή απόφασης ανάθεσης της 

Προμήθειας μασκών για τις ανά-

γκες των μαθητών της πρωτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης. 

Ομόφωνα 

5 65. 5οΈκτακτο   

Αποδοχή δωρεάς και έγκριση σχε-

δίου της σύμβασης δωρεάς για την 

εκτέλεση των υπηρεσιών και μελε-

τών: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΥΦΙΣ-ΤΑΜΕΝΗΣ 

ΠΑΛΑΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ, ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ & ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑ-

ΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΣΤΕ-ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚO 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ» 

Ομόφωνα 
     Με την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ ο οποίος είπε 
ότι, η ψήφος μου λοιπόν θα είναι ναι στην α-
ποδοχή της δωρεάς με την παρα-τήρηση ότι 
δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει για να έ-
χουμε άποψη για το πιο θα είναι το τελικό 
προϊόν που θα παραλάβουν οι δημότες της 
Δράμας. 
      Με την παρατήρηση του μέλους της ε-
πιτροπής κ. Τσιαμπούση Αλέξανδρου, ο 
οποίος είπε ότι ψηφίζει ναι, αποδεχόμαστε την 
πρόθεση δωρεάς της Raycap δίχως καμία πα-
ρατήρηση στο κομμάτι που αφορά την κατε-
δάφιση του στεγάστρου αλλά με πλήρη άγνοια, 
με ευθύνη αποκλειστική της δημοτικής αρχής 
όσο αναφορά το κομμάτι της ανέγερσης και-
νούργιου στεγάστρου.  

6 66. 6οΈκτακτο   

Σύναψη προγραμματικής σύμβα-
σης με την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης / Π. Ε. Δρά-
μας, για την υλοποίηση του έργου 
«Συντήρηση – Προστασία (Κατα-
σκευή πεζοδρομίου) τμήματος ανα-

Ομόφωνα 
 Με την παρατήρηση του μέλους κ. Μλε-
κάνη Μιχαήλ ο οποίος είπε : Πρόεδρε θέλω 
να κάνω δύο παρατηρήσεις επειδή, σε αυτά 
που ακούστηκαν. 1ον αυτά τα έργα δεν τα επέ-
λεξε ο δήμος, η δημοτική αρχή δηλαδή για να 
καλείτε να λογοδοτήσει σε μας γιατί επέλεξε 
αυτά τα έργα τα επέλεξε η Περιφέρεια. Το 2ο 



τολικής περιφερειακής οδού Κου-
δουνίων» συνολικού προϋπολογι-
σμού 92.000,00 ευρώ (συμπεριλαμ-
βανομένου του Φ.Π.Α.  

που θέλω να πω είναι ότι σωστή η παρατήρη-
ση ότι υπάρχουνε χρήματα στο ταμείο του δή-
μου αλλά τα χρήματα που υπάρχουνε στο τα-
μείο του δήμου αυτή την στιγμή είναι όλα σε 
ονοματισμένα ανεκτέλεστα έργα, δεν είναι δη-
λαδή χρήματα που θα μπορούσαν άμεσα να 
διατεθούν για άλλα έργα. Θα μπορούσε να 
γίνει κάτι τέτοιο μόνο εφόσον αποφασιστεί να 
καταργηθούν κάποια έργα και εκείνα τα χρήμα-
τα να μετακινηθούν σε άλλα έργα. Δηλαδή, αν 
θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο που προσωπι-
κά πιστεύω ότι πρέπει κάποια στιγμή να το 
κάνουμε θα μπορούν να υπάρχουν χρήματα 
που θα χρησιμοποιηθούν και για άλλα έργα. 
Αυτή την στιγμή όμως χρήματα που να μπο-
ρούν άμεσα να διατεθούν για αυτά τα δύο έργα 
που επέλεξε να κάνει η Περιφέρεια δεν υπάρ-
χουν στον δήμο Δράμας, όλα τα χρήματα έ-
χουν κατανεμηθεί σε συγκεκριμένους κωδι-
κούς, δεν υπάρχουν δηλαδή στο αποθεματικό 
χρήματα που δεν έχουν κατανεμηθεί σε κωδι-
κούς. Ευχαριστώ. 

 Με την παρατήρηση του μέλους κ. 
Τσιαμπούση Αλέξανδρου ο οποίος είπε: 
Χαίρομαι έτσι όπως το θέτει ο κύριος Μλεκά-
νης, καταρχάς συμφωνώ απόλυτα κύριε πρόε-
δρε, ως δευτερολογία συμφωνώ απόλυτα, αυ-
τό το ίδιο είπα ότι χρήματα υπάρχουν προφα-
νώς όμως πρέπει κάποια στιγμή πρέπει να 
γίνει ένα ξεκαθάρισμα το ποιοι κωδικοί στέκο-
νται που θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποι-
ηθεί τα χρήματα και ποιοι μπορεί να χρησιμο-
ποιηθούνε, αυτό είναι το ένα όσο αφορά το 2ο 
σκέλος, όσο αναφορά το 1ο σκέλος εγώ το α-
ποδέχομαι ότι είναι μια επιλογή της Περιφέ-
ρειας, όταν όμως κάτι είναι μια επιλογή της 
Περιφέρειας όταν θα βγει ο δήμαρχος της 
Δράμας και θα πει κάνανε και το δρόμο ανά-
μεσα στον Καλό Αγρό και στο Νικοτσάρα και 
εμείς θα πούμε ότι δεν το κάνατε εσείς η Περι-
φέρεια το έκανε ας μην έρθει και πει ναι αλλά 
εμείς το προτείναμε, γιατί τότε θα ισχύει από-
λυτα αυτό που είπα ότι πως ιεραρχήσατε το τι 
προτείνατε; Θα το ψηφίσουμε βέβαια το θέμα 
ευχαριστώντας την Περιφέρεια, νοιώθω πολ-
λές φορές ότι έχει καταντήσει ο δήμος επαίτης 
και δεν μας επιτρέπει η διαδικασία να ευχαρι-
στούμε δεξιά και αριστερά όταν έχουμε χρήμα-
τα στο ταμείο και μπαίνουμε σε μία διαδικασία 
να αποδεχόμαστε, που πολύ τους ευχαρι-
στούμε και καλώς γίνονται αυτές οι διαδικασί-
ες, να πληρώσει δηλαδή η Περιφέρεια πράγ-
ματα τα οποία θα έπρεπε να τα κάνουμε εμείς 
σαν δήμος. Δεν με αρέσει καθόλου το γεγονός 
ότι συνάπτουμε μια προγραμματική σύμβαση 
που ο δήμος το μόνο που κάνει είναι ότι ανα-
γκαστικά πρέπει να υπάρχει γιατί είναι δικές 
του περιοχές και για τίποτε άλλο, δηλαδή η 
τεχνική μας υπηρεσία δεν έχει καμία, δεν 
μπαίνει καθόλου στην διαδικασία του έργου, 
ούτε στην φάση της δημοπράτησης ούτε βάση 
της επίβλεψης, τίποτα από όλα αυτά και επί-
σης θέλω να πω ότι δεν ξέρω με ποιον τρόπο 
αποφασίστηκε αν αυτά τα δύο συγκεκριμένα 
έργα, με ποια λογική το λέω; Ότι υπάρχουνε 
και άλλα έργα τα οποία θα μπορούσαν να 



χρηματοδοτηθούν με προγραμματική σύμβα-
ση, να ζητηθεί να χρηματοδοτηθούν με προ-
γραμματική σύμβαση από την Περιφέρεια, χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα πεζοδρόμια 
από του Κου-Κου μέχρι την διασταύρωση του 
Ξηροποτάμου όπου όπως θυμάστε είχαμε πει 
επειδή ότι δεν μπορεί ο δήμος να τα κάνει, δεν 
μπορεί ούτε η δημοτική ενότητα της Δράμας 
γιατί είναι εκτός δημοτικής κοινότητας ούτε η 
δημοτική κοινότητα του Ξηροποτάμου γιατί δεν 
έχει τα χρήματα θα μπορούσε να επιλεχθεί 
αυτό το έργο. Δεν λέω ότι κακώς επιλέξανε τα 
άλλα δύο αλλά ρωτάω ποια είναι η ιεράρχηση 
που έχει κάνει ο δήμος και με ποιον τρόπο.  

7 67. 7οΈκτακτο   

Σύναψη προγραμματικής σύμβα-
σης με την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης / Π. Ε. Δρά-
μας, για την υλοποίηση του έργου 
«Βελτίωση βατότητας οδού Δ.Δ. Κ. 
Αγρού (έξοδος) έως Δ.Δ. Νικοτσάρα 
(είσοδος) έτους 2020» συνολικού 
προϋπολογισμού 183.000,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)  

Ομόφωνα 
Ομοίως ως η αποφ. 66/2021 

 

8 68. 8οΈκτακτο  

Έγκριση του πρακτικού της επι-
τροπής διαπραγμάτευσης και κα-
τακύρωση της δημόσιας σύμβασης 
«Προμήθεια συσκευών καθαρισμού 
αέρα».  

Ομόφωνα 

9 69. 9οΈκτακτο   

Μετακίνηση Αντιδημάρχου στην 
Αθήνα.  

Ομόφωνα 

10 70. 10οΈκτακτο   

Μετακίνηση Αντιδημάρχου στην 
Αθήνα.  

Ομόφωνα 

11 71. 11οΈκτακτο   

Έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών 

της  αρ. 17/2020 μελέτης και του 

σχεδίου όρων διακήρυξης του α-

νοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισ-

μού για την ανάθεση  της σύμβα-

σης παροχής γενικών  υπηρεσιών 

με τίτλο  «Εργασίες ανάδειξης γεω-

τόπων και γεωδιαδρομών του Γεω-

πάρκου Δράμας εντός δασικής έκ-

τασης του Δασικού συμπλέγματος 

Δυτικού Νέστου & Λιβαδερού Μυρ-

σίνερου - Αετού» 

Ομόφωνα 

12 72. 12οΈκτακτο   

«Έγκριση της αριθμ.  19/2021 από-
φασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΔΕΚΠΟΤΑ σχετικά με την «1η  
Αναμόρφωση του Προϋπολογι-
σμού έτους 2021»  

Κατά Πλειοψηφία 
 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι,  
δεν το ψηφίζει γιατί είπε ότι αφενός γιατί δεν 
πρόλαβα να το δω, αφετέρου γιατί έχει μέσα 
πράγματα τα οποία εξακολουθώ να μην αντι-
λαμβάνομαι τι είναι; Δηλαδή ηχητική και φωτι-
στική κάλυψη εκδήλωση της ΔΕΚΠΟΤΑ, πολι-
τιστικών εκδηλώσεων, ηχητική και φωτιστική 
κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων 3.500,00 



ευρώ, έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων 
5.000,00 ευρώ, τι είναι αυτά έναν μήνα πριν 
κλείσει η επιχείρηση τι αφορούν και εν μέσω 
κορωνοϊού που δεν γίνονται εκδηλώσεις. Επί-
σης οι τεχνικές παρεμβάσεις στο κέντρο μελέ-
της ιστορίας της Δράμας το οποίο ναι μεν ψη-
φίστηκε στο προηγούμενο συμβούλιο της 
ΔΕΚΠΟΤΑ αλλά προς Θεού δηλαδή λίγο πριν 
κλείσει κάποιος δημιούργησε κέντρο μελέτης 
ιστορίας της Δράμας, ποιος η ΔΕΚΠΟΤΑ η 
οποία θα κλείσει. Όταν θα κλείσει η ΔΕΚΠΟΤΑ 
δεν θα υπάρχει Κέντρο Μελέτης Ιστορίας της 
Δράμας αφού το δημιούργησε η ΔΕΚΠΟΤΑ.  

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

13 73. 13οΈκτακτο   

Συμπλήρωση της αρίθμ. 336/2020 
απόφαση της Ο.Ε.  

Ομόφωνα 

14 74. Έγκριση της με αριθμ. 10/2021 α-

πόφασης του Δ.Σ. του Νομικού 

Προσώπου Δήμου Δράμας σχετικά 

με την «Έγκριση απολογιστικών 

στοιχείων οικ. έτους 2020 του Νομι-

κού Προσώπου Δήμου Δράμας»  

Ομόφωνα 
Τα μέλη της επιτροπής κ. Μλεκάνης Μιχα-
ήλ. κ. Μελισσινός Στυλιανός , κ. Τσιαμπού-
σης Αλέξανδρος και Χρυσοχοΐδης Ελευθέ-
ριος ανέφεραν πως, ψηφίζουν θετικά μόνο ως 
προς τη λογιστική αποτύπωση. 

 

15 75. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνη-
σης τιμών στο πλαίσιο υποβολής 
προτάσεων χρηματοδότησης του 
αναπτυξιακού προγράμματος έρ-
γων «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  

Ομόφωνα 

16 76. Εισήγηση για λήψη απόφασης περί 

συγκρότησης επιτροπής διερεύνη-

σης τιμών για την προμήθεια εξο-

πλισμού στον Δήμο Δράμας στο 

πλαίσιο υλοποίησης της πράξης 

«ΓΩΝΙΕΣ ΑΜΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗ-

ΜΟ ΔΡΑΜΑΣ» 

Ομόφωνα 

17 77. Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής 
από τον Χ.Κ. 850/2021 ποσού 
108,97 €. 

Ομόφωνα 

18 78. Ανακήρυξη προσωρινών αναδό-
χων του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού : «Προμήθεια Υλικών 
Φωτισμού»  

Ομόφωνα 

19 79. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού 

πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟ-

ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» 

Ομόφωνα 

20 80. Κατακύρωση πρακτικών δημο-
πρασίας εκμίσθωσης του δημοτι-
κού αναψυκτηρίου επί της οδού 
Χελμού Ο.Τ. 829 (ΑΝΆΠΛΑΣΗ ΞΕ-
ΡΟΧΕΙΜΆΡΡΟΥ Καλλιφύτου)  

Ομόφωνα 

21 81. Κατακύρωση των πρακτικών του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνι-
σμού για την «Προμήθεια Εξοπλι-
σμού (Hardware) και λογισμικού 

Ομόφωνα 



(Software)  

22 82. Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονι-
κού διαγωνισμού του έργου: «Ο-
ΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ – 
ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ».  

Ομόφωνα 

 

Δράμα 25-02-2021 
Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


