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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  288.  1ο Έκτακτο  

Έγκριση υποβολής αιτήματος τροπο-
ποίησης απόφασης ένταξης της πράξης 
με τίτλο «Τοπική πρωτοβουλία απασχό-
λησης “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΜΑ”» με κω-
δικό ΟΠΣ 6031729.  

 Ο μ ό φ ω ν α  
 

2.  289. Έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης προϋπο-

λογισμού οικ. έτους 2021.  

Ο μ ό φ ω ν α  
        Με την παρατήρηση των 
μελών της επιτροπής: 1)Μλεκά-
νη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτζίδη 
Κωνσταντίνου, ότι στην παρούσα 
αναμόρφωση ψηφίζουν την εναλ-
λακ-τική πρόταση ως προς τον 
κωδικό που αφορά το στρατόπεδο 
Ανδρικάκη, γιατί εχει καταντήσει 
ένας κουμπαράς από τον οποίο 
παίρνουμε χρήματα και αυτό πρέ-
πει να σταματήσει. 

Με την παρατήρηση των 
μελών της επιτροπής: 1)Τσιαμ-
πούση Αλέξανδρο και 2) Χρυσο-
χοΐδη Ελευθέριο, ότι στην παρού-
σα αναμόρφωση δεν θέλουν να 
φύγουν τα χρήματα από τους κω-
δικούς που αφορούν το στρατόπε-
δο Ανδρικάκη, άρα θα μπορούσαμε 
να μείνουμε σε μία αναμόρφωση 
που δεν θα πείραζε αυτά τα χρήμα-
τα, ακόμα και εάν πάει πίσω η α-
γορά του αυτοκινήτου που είναι 
χρήσιμο και θα έπρεπε να είχε 
παρθεί. Συμφωνούμε με το υπό-
λοιπο κομμάτι της αναμόρφωσης 
αλλά διαφωνούμε με το περιεχόμε-
νο της εναλλακτικής πρότασης 
όπως ήρθε σε κείμενο. 

Ο κ. πρόεδρος Μαμσάκος 
Χριστόδουλος, στην τοποθέτηση 
του είπε ότι δέχεται να μην προχω-
ρήσει η αναμόρφωση όπως έχει, 
να βγουν τα χρήματα για την αγορά 
του αυτοκινήτου τα οποία παίρνο-
νται από τον κωδικό που αφορά το 
στρατόπεδο Ανδρικάκη. 

Αλλά δεν δέχομαι με τίποτα 
τους αφορισμούς προς τον διευθυ-
ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών, γιατί 
πιστεύω ότι όλα τα παιδιά δίνουν 
τον καλλίτερό τους εαυτό και οι Τε-
χνικές Υπηρεσίες κάνουν με τον 
καλλίτερο τρόπο την δουλειά τους 
και δεν είναι σε μία αντιπρόταση 
που φέρνει η Πόλη και Ζωή να κα-
τηγορούμε δημόσιους υπαλλήλους. 
Γιατί σήμερα είμαστε εμείς Δημοτι-
κή Αρχή αύριο μπορεί να είναι κά-
ποιος άλλος, μεθαύριο κάποιος 
άλλος, άρα πρέπει να αφήσουμε 



έξω τους αφορισμούς προς τους 
δημοτικούς υπαλλήλους και να 
προχωρήσουμε πολιτικά ο καθένας 
με την σκεπτικό που έχει. Και για 
την αγορά του αυτοκινήτου να 
βρούμε χρήματα από άλλο κωδικό 
γιατί είναι αναγκαία η αγορά του. 

 

3.  290. Έγκριση της αριθμ. 45/2021 απόφασης 

του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου 

Δράμας, σχετικά με την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021»  

Ο μ ό φ ω ν α  
 

4.  291. Τροποποίηση της προγραμματικής σύμ-

βασης με την Περιφέρεια Ανατολικής Μα-

κεδονίας – Θράκης / Π.Ε. Δράμας, του έρ-

γου «Συντήρηση – Προστασία (Κατασ-

κευή πεζοδρομίου) τμήματος ανατολικής 

περιφερειακής οδού Κουδουνίων» συνο-

λικού προϋπολογισμού 92.000,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)»  

Ο μ ό φ ω ν α  
 

5.  292. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (ε-

πιτροπών) διαδικασιών ανάθεσης και 

εκτέλεσης δημόσιων έργων, σε περι-

πτώσεις διαγωνισμών προϋπολογισμού 

χαμηλότερου του ενός εκατομμυρίου 

(1.000.000 ) ευρώ, στις οποίες κριτήριο 

ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα 

προσφορά από οικονομική άποψη μόνο 

βάσει τιμής, της Δ/νσης Τεχνικών Υπη-

ρεσιών για το έτος 2021.  

Ο μ ό φ ω ν α  
 

6.  293. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έ-

γκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτ-

ρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις α-

νάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Δρά-

μας».  

Ο μ ό φ ω ν α  
 

 
      Δράμα 20-07-2021 
 
         Ο γραμματέας 
 
Λάζαρος Κωνσταντινίδης          


