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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 125. 1οΈκτακτο   

Έγκριση πρακτικού Νο2 και κατα-
κύρωση του συνοπτικού διαγωνι-
σμού για την ανάθεση της δημόσιας 
σύμβασης «Προμήθεια Τροφίμων & 
Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Πα-
ντοπωλείου 2021 – 2022» για το 
Τμήμα 9 «Είδη Κρεοπωλείου» του 
Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας 
(ΝΠΔΔ)  

Ομόφωνα 

2       126. 2ο Έκτακτο 

Έγκριση όρων εκμίσθωσης του α-

ριθμ. 178 (πρώην 255) αγροτεμαχί-

ου αγροτικού κλήρου και των αριθ-

μ.179,399,011 αγροτεμαχίου σχολι-

κού κλήρου κοινότητας  Κουδουνί-

ων.  

Ομόφωνα  
Με την παρατήρηση του μέλους της επιτροπής κ. 
Μλεκάνη Μιχαήλ ο οποίος είπε ότι, γίνεται δημοπράτηση 
από κοινού του Σχολικού κλήρου και του κλήρου της Κοι-
νότητας. Επειδή η πρόβλεψη από τον νόμο είναι τα έσοδα 
από το Σχολικό κλήρο να πηγαίνουν στις Σχολικές επι-
τροπές για δαπάνες για τα σχολεία. Αν μπορεί αυτό να 
καθοριστεί να προβλεφθεί σε μία κοινή δημοπράτηση ό-
λων των αγροτεμαχίων, τότε καλώς προχωράει συνολικά 
εάν δεν μπορεί πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει δημοπρά-
τηση χωριστά ή τέλος πάντων με κάποιο τρόπο να είναι 
διακριτά τα έσοδα από το σχολικό κλήρο για να μεταφέρο-
νται για δαπάνες για την λειτουργία των σχολείων.  

3 127. 3ο Έκτακτο 

Έγκριση της αριθμ. 49/2021 του 
ΔΣ της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., σχετικά με 
την 2η  Αναμόρφωση του προϋπο-
λογισμού  οικ. έτους 2021.  

Ομόφωνα  
 

4 128. 4ο Έκτακτο 

ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜ-
ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩ-
ΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑ-
ΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δ-
ΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Δ-
ΡΑΜΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΣΗΣ ΑΤ12, ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ-
ΤΑΣ: “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΑΤ12 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙ-
ΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ” 

Ομόφωνα  
Με την παρατήρηση του μέλους της επιτροπής κ. 
Μλεκάνη Μιχαήλ ο οποίος είπε ότι, πρέπει να έχουμε στο 
μυαλό μας ότι το πλαφόν είναι 22.000.000 €, και ότι πρέπει 
ο Δήμος να αποφασίσει για τις προτεραιότητες, γιατί αν 
αποφασίσουμε κατά περίπτωση μπορεί να καταλήξουμε 
να μείνουν εκτός έργα, που αν βάζαμε προτεραιότητες θα 
είχαν προτεραιότητα και δεν θα έμεναν έξω.   

 

5    129. 5ο Έκτακτο 

Έγκριση της αρ. 8/2021 μελέτης και 
του σχεδίου όρων δημοπράτησης  
της εργασίας «Εργασίες πρόληψης 
και αντιπυρικής προστασίας  στα 
περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας, 
του Δήμου Δράμας»  με ανοικτή  δι-
αδικασία  δημόσιου διεθνούς ηλεκ-
τρονικού διαγωνισμού. 

Ομόφωνα  
 

6 130. 6ο Έκτακτο 

Έγκριση της αρ. 9/2021 μελέτης και 
του σχεδίου όρων διακήρυξης για 
τη δημοπράτηση  της γενικής υπη-
ρεσίας «Εργασίες καθαρισμού και 
αποψίλωσης κοινόχρηστων χώ-
ρων και οικοπεδικών εκτάσεων για 

Ομόφωνα  
      Με την παρατήρηση του μέλους της επιτροπής κ. 
Τσιαμπούση Αλέξανδρου, ο οποίος είπε ότι, επειδή θα 
ξεκινήσει σύντομα η αντιπυρετική περίοδος και κάθε χρόνο 
το λέμε ότι έχουμε οικοπεδικές εκτάσεις, ιδιόκτητες εκτά-
σεις που δημιουργούν πρόβλημα, να είμαστε προετοιμα-
σμένη ώστε να μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις ακόμη 
και σε ιδιόκτητους χώρους όπως ορίζει ακριβώς ο νόμος. 
Απλώς να είναι ενημερωμένοι οι πολίτες από τον Δήμο ότι 
είναι υποχρεωμένοι οι ιδιοκτήτες να καθαρίζουν το οικόπε-



λόγους πυροπροστασίας» με  α-
νοικτή  διαδικασία  δημόσιου διε-
θνούς  ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

δό τους. 

 

7 131.  Πρόσληψη (5) πέντε ατόμων με 

σύμβαση μίσθωσης έργου για την 

υλοποίηση του προγράμματος «Ε-

πισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊ-

κής Βοήθειας για τους Απόρους 

(ΤΕΒΑ/FFAD).  

Ομόφωνα  
  

8 ΑΠΟΣΥ-
ΡΕΤΑΙ 

Έγκριση της αριθμ. 44/2021 από-

φασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. σχετικά με την 

«Δωρεάν Παραχώρηση των Πινά-

κων της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δρά-

μας, δύο Αγαλμάτων και του Οχή-

ματος ΠΜΤ 4615, στον Δήμο Δρά-

μας».  

Ομόφωνα  
 

9 132. Έγκριση της αριθμ. 46/2021 από-

φασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. σχετικά με την 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 25/-

2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.-

ΠΟ.Τ.Α.», σχετικά με την Μεταφορά 

του ανθρώπινου δυναμικού και υ-

λοτεχνικής υποδομής του Προγ-

ράμματος ΚΔΑΠ μεΑ - Δ.Ε.Κ.ΠΟ.-

Τ.Α. Δήμου Δράμας, “ Το Χαμόγελό 

μας”  στον Δήμο Δράμας».  

Ομόφωνα  
 

10 133. Έγκριση της αριθμ. 47/2021 από-

φασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. σχετικά με την 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 44/ 

2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.-

ΠΟ.Τ.Α.», σχετικά με την «Δωρεάν 

Παραχώρηση κατά κυριότητα των 

Πινάκων σύνολο 116,  δύο Αγαλμά-

των και του Οχήματος ΠΜΤ 4615 

της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας, 

στον Δήμο Δράμας».  

Ομόφωνα  
 Με την παρατήρηση του μέλους της επιτροπής κ. Τσια-
μπούση Αλέξανδρου, ο οποίος είπε ότι έπρεπε να το έχουμε 
εδώ και καιρό, εάν και νομίζω ότι έχει γίνει, καταγραφεί και 
φωτογραφική, νομίζω ότι επειδή αποτελεί περιουσία του Δή-
μου και πολιτιστική περιουσία κυρίως, το λέω και νομίζω θα 
πρέπει να γίνει μία καταγραφή των πινάκων και να μπούνε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σε μία θέση που να έχουμε τους 
πίνακες κατά κυριότητα στο Δήμο Δράμας, κάποιοι από αυτούς 
είναι από ζωγράφους Έλληνες και ξένους αξιόλογους.  

 

11 134. Συγκρότηση Επιτροπής παραλα-

βής φυσικού εδάφους.  

Ομόφωνα  
 

12    135. Συγκρότηση Επιτροπής παραλα-

βής φυσικού εδάφους.  

Ομόφωνα  
 

13 136. Συμμόρφωση με απόφαση της Α-

ΕΠΠ.  

Ομόφωνα  
 

14 137. Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2 

της επιτροπής διεξαγωγής και α-

ξιολόγησης των προσφορών του 

διαγωνισμού ανάθεσης της εργασί-

ας «Εργασίες ανάδειξης γεωτόπων 

και γεωδιαδρόμων του Γεωπάρκου 

Ομόφωνα  
 



Δράμας εντός δασικής έκτασης του 

Δασικού συμπλέγματος Δυτικού 

Νέστου & Λιβαδερού Μυρσίνερου – 

Αετού» και ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου.  

15 138. Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της 

επιτροπής διενέργειας αξιολόγη-

σης προσφορών και κατακύρωση 

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγω-

νισμού με τίτλο «Καθαρισμός χώ-

ρων παράνομης απόρριψης απορ-

ριμμάτων για λόγους αντιπυρικής 

προστασίας με χρήση μηχανήμα-

τος τύπου προωθητήρα γαιών» 

προϋπολογισμού 21.067,77 € (χω-

ρίς το ΦΠΑ) σε ανάδοχο με κριτή-

ριο ανάθεσης την πλέον συμφέ-

ρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής.  

 

16 139. Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της 

επιτροπής διενέργειας αξιολόγη-

σης προσφορών και κατακύρωση 

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγω-

νισμού με τίτλο «Συντήρηση και ε-

πισκευή μεταφορικών μέσων» προ-

ϋπολογισμού 190.000,00 € (συμπε-

ριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τμή-

ματα των ετών 2021 και 2022.  

Ομόφωνα  
 

17 140. Έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού 

πίνακα του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΚ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»  

Ομόφωνα  
  

18 141. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗ-

ΣΗ Ε’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑ-

ΜΟΥ»  

Ομόφωνα  
 

19 142. Αίτημα παράτασης του συμβατικού 

χρόνου παράδοσης της δημόσιας 

σύμβασης Προμήθεια εξοπλισμού 

για το έργο «Επιδεικτική δράση 

προώθησης ηλεκτροκίνητων πο-

δηλάτων στην πόλη της Δράμας.»  

Ομόφωνα  
 

20 143. Παράταση αποδεκτού χρόνου φόρ-

τωσης – παράδοσης της δημόσιας 

σύμβασης «Προμήθεια μηχανημά-

των έργου και συνοδευτικού εξο-

πλισμού για τις ανάγκες του Δήμου 

Δράμας και προμήθεια δύο υπερ-

κατασκευών απορριμματοφόρων 

οχημάτων».  

Ομόφωνα  
 

21 144. Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έρ-

 



γου : «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΜΑ-

ΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»  

22 145. Εισήγηση για λήψη απόφασης περί 

συγκρότησης επιτροπής διερεύνη-

σης τιμών για την προμήθεια εξο-

πλισμού της πράξης με τίτλο 

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑ-

ΜΑΣ» στο πλαίσιο της με αριθμ. 

πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 4460/ 

25-5-2020 (κωδικός Πρόσκλησης 

14.6i.26. 5.1.2. Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ : 

4115) πρόσκληση της Ειδικής Υπη-

ρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αει-

φόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Δη-

μιουργία Πράσινων Σημείων και 

δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα 

πλήν Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».  

Ομόφωνα  
 

23 146. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης 

του έργου με τίτλο : «Κατασκευή 

κερκίδων και αίθουσας προθέρ-

μανσης του Δημοτικού Σταδίου 

(πρώην Εθνικό) Δράμας», αποτέ-

λεσμα δωρεάς του κ. Θεοδωρίδη 

Άρη.  

Ομόφωνα  
 

Δράμα 09-04-2021 
   Ο  γραμματέας 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


