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1.  353.  1ο Έκτακτο  

Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης οικ. προϋ-
πολογισμού οικ. έτους 2021. 

 Ο μ ό φ ω ν α  
Με την παρατήρηση του μέλους 
της επιτροπής, κ. Χρυσοχοΐδη 
Ελευθέριου, ο οποίος είπε ότι ψη-
φίζει την αναμόρφωση παρόλο που 
δεν ψήφισαν τον ΠΥ, αλλά θέλει να 
τονίσει την προχειρότητα με την 
οποία έγινε το τεχνικό πρόγραμμα, 
χωρίς προπαρασκευή και σχέδιο 
και αυτό αποδεικνύεται με τις συ-
χνές αναμορφώσεις που γίνονται. 
Και μάλιστα κατά την σύνταξη του 
τεχνικού προγράμματος δεν πρέπει 
να λήφθηκαν, από τις πληροφορίες 
που έχει, υπόψη οι απόψεις των 
προέδρων και γίνανε συνεδριάσεις 
των Τοπικών Κοινοτήτων χωρίς να 
παραβρίσκονται τα μέλη των Τοπι-
κών Συμβουλίων. Και κάποιοι πρό-
εδροι σημαντικών Κοινοτήτων του 
Δήμου μας δεν ξέρουν πού είναι η 
καρέκλα τους δεν εμφανίζονται ού-
τε καν στο Κοινοτικό κτίριο 

2.  354. Έγκριση του πρακτικού Νο 3 / 02-09-
2021 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιο-
λόγησης των προσφορών του διαγωνισ-
μού ανάθεσης της Δημόσιας σύμβασης 
«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστα-
σίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του 
Δήμου Δράμας» και κατακύρωση του 
διαγωνισμού.  

Ο μ ό φ ω ν α  
         

 

3.  355. Κατάκύρωση πρακτικών του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση «Υπηρε-
σιών συντήρησης – υποστήριξης εφαρ-
μογών λογισμικού Δήμου Δράμας έτους 
2022» Τμήματος 9.  

Ο μ ό φ ω ν α  
 

4.  356. Παράταση ισχύος προσφοράς Ο μ ό φ ω ν α  
 

5.  357. Έγκριση της αριθμ. 30/2021 απόφασης 
του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού – 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
Δράμας σχετικά με την «2η Αναμόρφωση 
Προϋπολογισμού του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. 
Δράμας»  

Ο μ ό φ ω ν α  
 

6.  358. Τροποποίηση του άρθρου 4 της 24640/ 
21-09-2020 σύμβασης της εργασίας με 
τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ-
ΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣ-
ΜΑΤΩΝ»  

Ο μ ό φ ω ν α  
 

7.  359. 

Άσκηση ενδίκων μέσων.  

Ο μ ό φ ω ν α  
Ο εισηγητής του θέματος ο πρόε-
δρος της επιτροπής κ. Μαμσάκος 
Χριστόδουλος πρότεινε την μη ά-
σκηση ένδικου μέσου εκ μέρους του 
Δήμου. 

Το μέλος της επιτροπής  
Τάσσου Μιχαήλ δήλωσε ότι συ-



ντάσσεται όπως η εισήγηση και 
δηλώνει παρών.            
Τα μέλη της επιτροπής  Μλεκά-
νης Μιχαήλ, Καλαϊτζίδης Κων-
σταντίνος και Χρυσοχοΐδης Ε-
λευθέριος δήλωσαν προτείνουν 
την μη άσκηση ένδικου μέσου εκ 
μέρους του Δήμου.  

8.  360. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνα-
κα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΠΟ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ-
ΤΩΝ»  

Ο μ ό φ ω ν α  
 

9.  361. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνα-
κα του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑ-
ΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Ο μ ό φ ω ν α  
 

10.  362. 
Εξειδίκευση πίστωσης.  

Ο μ ό φ ω ν α  
 

11.  363. Τροποποίηση των όρων του σχεδίου δι-
ακήρυξης που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 
344/2021 απόφαση της Οικονομικής Ε-
πιτροπής, για τη δημοπράτηση με ανοικ-
τή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, της εργασίας «Εργασίες 
εκχιονισμού αποπαγοποίησης και αντι-
μετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο 
οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης 
του δήμου Δράμας».  

Ο μ ό φ ω ν α  
 

      Δράμα 14-09-2021 
         Ο γραμματέας 
 
Λάζαρος Κωνσταντινίδης          


