
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN  
ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   

7ης /23-03-2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 
 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 90. 1οΈκτακτο   

Λήψη απόφασης  για τη παράταση 
του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης 
«ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ-
ΘΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗ-
ΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»  

Ομόφωνα 

2        91. 2ο Έκτακτο 

Έγκριση όρων εκμίσθωσης αγρο-
τεμαχίων με αριθμό  206, 48, 380 & 
123, σχολικού κλήρου Μαυροβά-
του. 

Ομόφωνα  
 

 

3 92. 3ο Έκτακτο 

Εξειδίκευση πιστώσεων. 

Ομόφωνα  
 

4 93. 4ο Έκτακτο 

Έγκριση σχεδίου όρων δημοπρά-

τησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

με ανοικτή διαδικασία για την ανά-

θεση της σύμβασης παροχής γενι-

κών υπηρεσιών με τίτλο: «“Ανάπ-

τυξη εφαρμογών διαδραστικής και 

βιωματικής πληροφόρησης”, "Προ-

βολή, δικτύωση και προώθηση του 

"Κέντρου ερμηνείας οίνου και απο-

σταγμάτων Δράμας" και "Σχεδιασ-

μός Θεματικών διαδρομών και εκ-

πόνηση σχεδίου" του Κέντρο ερμη-

νείας οίνου και αποσταγμάτων 

Δράμας»   

Ομόφωνα  
 

5 94. 5ο Έκτακτο 

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισ-
μών Προμηθειών που αφορά την 
ανάθεση της δημόσιας σύμβασης 
«Προμήθεια Υλικών Φωτισμού»  και 
κατακύρωση του διαγωνισμού.  

Ομόφωνα  
 

6 95. 6ο Έκτακτο 

Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έρ-
γου:«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΡΑΜΑΣ» 

Ομόφωνα  
 

7 96. 7ο Έκτακτο 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΟΚΛΗ-
ΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΙΣ-
ΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟ-
ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΑΤ11, ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ-
ΤΗΤΑΣ: «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΥ-
ΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕ-

Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντων των μελών της επιτρο-

πής: 1)Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτζίδη 
Κωνσταντίνου, αφού αρχικά μειοψήφησαν 
για το κατεπείγον του θέματος, αναφέροντας 
πως οι υποχρεώσεις του Δήμου, θα είναι πε-
ρισσότερες από αυτές της ΔΕΠΑΝ, σύμφωνα 
με το σχέδιο της προγραμματικής και πως η 
ίδια η υπηρεσία αναφέρει ότι όλα όσα αναφέ-
ρονται στην βεβαίωσή της περί έλλειψης τεχνι-
κής επάρκειας, ενδέχεται να επηρεάσουν αρ-



ΩΝ, ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙ-
ΣΜΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Α-
ΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  

νητικά την ένταξη έργων, την υλοποίηση και 
ολοκλήρωσή τους καθώς και την απορρόφηση 
εγκεκριμένων πόρων και φυσικά, αδιαμφισβή-
τητα  την ευθύνη έχει η δημοτική αρχή που δεν 
φρόντισε να την στελεχώσει. Στο τέλος πρό-
τειναν την απόσυρση του θέματος και την ε-
πανεισαγωγή του άμεσα, πριν τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής προτάσεων 

Μειοψηφούντων των μελών της επιτρο-
πής: 1)Τσιαμπούση Αλεξάνδρου και 2) 
Χρυσοχοϊδη Ελευθερίου, λέγοντας πως 
συμφωνούν με το γεγονός ότι πρέπει να προ-
λάβει ο Δήμος να υποβάλει προτάσεις αλλά, 
θεωρούν πως μπορεί η τεχνική υπηρεσία του 
Δήμου να ανταποκριθεί. Δεν συμφωνούν με 
την παραχώρηση τέτοιων αρμοδιοτήτων στη 
ΔΕΠΑΝ γιατί έτσι, όταν  δηλαδή δεν διαχειρίζε-
ται ο ίδιος ο Δήμος το διαγωνιστικό κομμάτι, 
κινδυνεύει και ο Δήμος και οι μελετητές  

8 97. 8ο Έκτακτο 

Υποβολή της πράξης με τίτλο «Ο-
λοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα Ανάδειξης της Ελληνικής 
Επανάστασης με την χρήση Ψη-
φιακών τεχνολογιών με τίτλο «Digi-
1821- Ελληνική Επανάσταση & 
Ψηφιακή Ελλάδα» 

Ομόφωνα  
 

9 98. Έγκριση της με αριθμ. 14/2021 α-
πόφασης του Δ.Σ. του Νομικού 
Προσώπου Δήμου Δράμας σχετικά 
με την «Α’ Αναμόρφωση οικ. έτους 
2021» του Νομικού Προσώπου Δή-
μου Δράμας» 

Κατά πλειοψηφία 
       Μειοψηφώντας τα μέλη της επιτροπής 
κ.κ. Μλεκάνης Μιχαήλ και Καλαϊτζίδης 
Κωνσταντίνος οι οποίοι είπαν ότι ψηφίζουν 
όπως το μέλος του Δ.Σ. Σιδερά Χρυσή που 
είχε δηλώσει ότι δεν συμφωνεί λόγω του 
γεγονότος ότι δεν ψηφίζει και τον 
προϋπολογισμό.  

10 99. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της 
επιτροπής διεξαγωγής και αξιολό-
γησης των προσφορών του διαγω-
νισμού ανάθεσης της εργασίας 
«Συντήρηση κήπων πάρκων» και 
κατακύρωση του διαγωνισμού. 

Ομόφωνα  
  

11 100. Κατακύρωση πρακτικού του συνο-
πτικού διαγωνισμού του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ». 

Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφώντας τα μέλη της επιτροπής κ.κ. 
Μλεκάνης Μιχαήλ και Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος οι 
οποίοι είπαν ότι δεν το ψηφίζουν γιατί είναι πού 
χαμηλή η έκπτωση του αναδόχου του διαγωνισμού.  

12     101. Έγκριση πρακτικού Νο2 και κατα-
κύρωση του συνοπτικού διαγωνι-
σμού με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομι-
κή άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής για την ανάθεση της υπηρε-
σίας «Συντήρηση – επισκευή αθλη-
τικών εγκαταστάσεων». 

Ομόφωνα  
 

13 102. Έγκριση όρων δημοπράτησης και 
συγκρότηση επιτροπής συνοπτι-
κού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛ-
ΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑ-
ΜΟΥ» 

Ομόφωνα  
 

14 103. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 
και έγκριση όρων διακήρυξης διε-

Ομόφωνα  
 



θνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δια-
γωνισμού για την «Προμήθεια Γευ-
μάτων για την Σίτιση των Μαθητών 
του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου 
Δράμας» για το σχολικό έτος  2021 
– 2022. 

15 104. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής 
παραλαβής του αντικειμένου τμη-
ματικού ή συνολικού, σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών έτους 2021. 

 

16 105. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής 
και αξιολόγησης προσφορών για 
διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσε-
ων γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 
2021. 

Ομόφωνα  
 

17 106. Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικονομικού έ-
τους 2021. 

Κατά πλειοψηφία 
    Μειοψηφούντων των μελών της επιτρο-
πής: 1)Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτζίδη 
Κωνσταντίνου, με ερωτήματα που έθεσαν 
επί συγκεκριμένων Κ.Α και επί των οποίων 
τοποθετήθηκε η Διεύθυνση Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, επισημαίνοντας πως είναι θετικό στοι-
χείο, η συγχώνευση έργων,  για την επίτευξη 
μεγαλύτερων εκπτώσεων 
    Μειοψηφούντων των μελών της επιτρο-
πής: 1)Τσιαμπούση Αλεξάνδρου και 2) 
Χρυσοχοϊδη Ελευθερίου, επειδή εισάγεται 
μια αναμόρφωση μαμούθ, μεγαλύτερη και από 
τον προϋπολογισμό, που αποδεικνύει την α-
ναποτελεσματικότητα και την ανεπάρκεια της 
δημοτικής αρχής. Συμφωνούν σε επιμέρους 
δαπάνες όπως κάδων και δύο πετρελαιοκίνη-
των ανοιχτών φορτηγών, ζητώντας όμως να 
μάθουν σε ποια τράπεζα βρίσκονται τα 11. 
500.000, 00 € καθώς γιατί υπάρχει διαφορά με 
το προϋπολογισθέν αποθεματικό. ( ερωτήσεις  
στις οποίες τοποθετήθηκε η Δνση Οικονομι-
κών Υπηρεσιών)  

18 107. Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο  της 
σύμβασης για την εκτέλεση της γε-
νικής υπηρεσίας   «Εργασίες πρό-
ληψης και αντιπυρικής προστασίας  
στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δρά-
μας, του Δήμου Δράμας» για τα έτη 
2021 και 2022  με ανοικτή  διαδικα-
σία  δημόσιου ηλεκτρονικού διε-
θνούς διαγωνισμού, λόγω αδυνα-
μίας της υπηρεσίας να την εκτελέ-
σει μόνη της . 

Ομόφωνα  
 

19 108. Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο  της 
σύμβασης για την εκτέλεση της γε-
νικής υπηρεσίας   «Εργασίες καθα-
ρισμού και αποψίλωσης κοινόχρη-
στων χώρων και οικοπεδικών ε-
κτάσεων για λόγους πυροπροστα-
σίας»  με ανοικτή  διαδικασία  δη-
μόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού δια-
γωνισμού, λόγω αδυναμίας της 
υπηρεσίας να την εκτελέσει μόνη 
της. 

Ομόφωνα  
 



20 109. Διαγραφή ποσού από ΧΚ 1412/ 
2020 λόγω υποχρεωτικής μείωσης 
μισθωμάτων κατά 40%,  για τους 
μήνες από Μάρτιο 2020 έως και Δε-
κέμβριος 2020 και προαιρετικής μεί-
ωσης κατά 80% για τον μήνα Οκτώ-
βριος 2020,του κινηματοθέατρου 
«ΟΛΥΜΠΙΑ», σε εφαρμογή  των μέ-
τρων αντιμετώπισης της επιδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19.  

Ομόφωνα  
 

21 110. Διαγραφή ποσού από ΧΚ 1409/ 
2020 λόγω υποχρεωτικής μείωσης 
μισθωμάτων κατά 40%, του δημοτι-
κού πάρκινγκ επί της οδού Πα-
τριάρχου Διονυσίου, σε εφαρμογή  
των μέτρων αντιμετώπισης της ε-
πιδημίας του κορωνοϊού COVID-19.  

 

22 111. Υποβολή απόφασης ανάθεσης της 
Προμήθειας σαρωτικών εγγράφων 
(Scanners). 

Ομόφωνα  
 

23 112. Έγκριση της με αριθμ. 20/2021 από-
φασης του Δ.Σ. της  Δ.Ε.Κ.ΠΟ.-Τ.Α. 
σχετικά με την «Επιλογή, διορισμός 
και καθαρισμός αμοιβής των Ορκω-
τών Ελεγκτών – Λογιστών για τη 
διενέργεια τακτικού διαχειριστικού 
ελέγχου οικονομικού έτους  2020 
της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας». 

Ομόφωνα  
 

24 113. Χορήγηση διατακτικών Ομόφωνα  
 

23 114. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμί-
ας του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ο-
ΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑ-
ΜΟΥ» 

Ομόφωνα  
 

26 
 

115. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρι-
νής και οριστικής παραλαβής του 
έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗ-
ΡΑΚΙΟΥ» 

Ομόφωνα  
 

27 116. Έγκριση πρακτικού Νο1 και ανα-
κήρυξη προσωρινού αναδόχου του 
συνοπτικού  διαγωνισμού για την 
ανάθεση της δημόσιας σύμβασης 
«Προμήθεια Τροφίμων &  Λοιπών 
Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 
2021 – 2022» για το Τμήμα 9 «Είδη 
Κρεοπωλείου» του Νομικού Προ-
σώπου Δήμου Δράμας (ΝΠΔΔ). 

Ομόφωνα  
 

28 117. Υποβολή απόφασης ανάθεσης της 
προμήθειας αδειών χρήσης λογι-
σμικού και  συντήρησης τους για 
το έτος 2021. 

Ομόφωνα  
 

29 118. Έγκριση ολοκλήρωσης του δια-
γωνισμού με παράταση προσφο-
ρών του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩ-
ΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΡΑΜΑΣ»  

Ομόφωνα  
 

30 119. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 
και έγκριση όρων διακήρυξης ανοι-

Ομόφωνα  
 



κτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την “Προμήθεια και τοποθέτη-
ση μόνιμου εξοπλισμού στο υφι-
στάμενο καταφύγιο αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς του Δήμου Δρά-
μας” 

31 120. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 
και έγκριση όρων διακήρυξης α-
νοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισ-
μού για την «Προμήθεια σπόρων χ-
λοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλί-
ων, τύρφης, κηπευτικού χώμα-τος, 
λιπασμάτων και φυτοφαρμά-κων».  

Ομόφωνα  
 

32 121. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 
και έγκριση όρων διακήρυξης α-
νοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισ-
μού για την “Προμήθεια   τεσσά-
ρων (4) απορριμματοφόρων οχη-
μάτων τύπου πρέσας χωρητικό-
τητας 16   κ.μ..”  

Ομόφωνα  
 

33 122. Τροποποίηση της απόφασης 65/ 
2021 της Ο.Ε. περί αποδοχής δω-
ρεάς και έγκριση τροποποιημε-νου 
σχεδίου της σύμβασης δω-ρεάς για 
την εκτέλεση των υπη-ρεσιών και 
μελετών: «ΚΑΘΑΙΡΕ-ΣΗ ΥΦΙΣΤΑ-
ΜΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΣΤΕ-ΓΗΣ, ΚΕΡΚΙ-
ΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗ-ΡΙΩΝ & ΜΕΛΕ-
ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ-ΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚO ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑ-
ΜΑΣ» 

Ομόφωνα  
 

34 123. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της 
επιτροπής διεξαγωγής και αξιολό-
γησης των προσφορών του διαγω-
νισμού ανάθεσης της δημόσιας 
σύμβασης  «Προμήθεια Τροφίμων 
& Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρο-
μής»  και κατακύρωση του διαγω-
νισμού.   

Ομόφωνα  
 

35 124. Εισήγηση για λήψη απόφασης : 

1. περί αποδοχής των όρων συμ-

μετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυ-

ξης και Αλληλεγγύης για την Το-

πική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ» , 

2. περί υποβολής πρότασης χρη-
ματοδότησης της πράξης με τίτλο 
«ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ» στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης ΑΤ04 (αρ. πρ. 
18214/29-09-2020) της ΕΙΔΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Ε-
ΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με 
τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαπο-
βλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και 
Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορ-

Ομόφωνα  
 



ριμμάτων» στο Πρόγραμμα Ανά-
πτυξης και Αλληλεγγύης για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονα Προτεραιότητας 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». 

 

Δράμα 23-03-2021 
   Ο  γραμματέας 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


