
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

6/21-03-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 
 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 37. Εκλογή  Αντιπροέδρου της 
 Οικονομικής Επιτροπής  

Ομόφωνα 

2 38. 1ο Έκτακτο 
Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφι-
ση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟ 
ΧΩΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ». 

Ομόφωνα 

3 39. 2ο Έκτακτο 
Έγκριση απευθείας ανάθεσης μι-
κρού έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟ-
ΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗ-
ΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ» και απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης του Κ.Α. 
30.7321.16. 

Ομόφωνα 

4 40. 3ο Έκτακτο 
Ψήφιση πιστώσεων 

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 

κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποίος δεν το ψηφίζει 
λόγω του έκτακτου του θέματος, γιατί είναι 
πολλά που πρέπει να δεί και δεν έχει τον χρό-
νο. Πιθανόν να είναι όλα εντάξει. Νομίζει ότι 
η Ο.Ε. αφορά τόσα άτομα που μπορεί να υ-
πάρχει ευελιξία για να γίνεται και ποιο τακτι-
κά εάν χρειασθεί συνεδρίαση παρά να έρχο-
νται έκτακτα θέματα τέτοιου χαρακτήρα που 
χρειάζονται να τα δεις λίγο περισσότερο. 
       Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-

πής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος έκανε κατά 
πρώτον την παρατήρηση τα έκτακτα θέματα 
να είναι περιορισμένα αναφερόμενος και στον 
γραμματέα της Ο.Ε. και κατά δεύτερον δεν το 
ψηφίζει γιατί εδώ υπάρχει μία δαπάνη κοντά 
στις 110.000 €. Για την σκοπιμότητα αυτών των 
δαπανών δεν ξέρει κατά πόσο είναι ορισμένες 
τουλάχιστον επιβεβλημένες, εν πάση περιπτώ-
ση όμως την απορρίπτει την πρόταση για την 
ψήφιση των πιστώσεων όχι λόγω μη ενημέρω-
σης αλλά και ως προς την σκοπιμότητα αυτών 
των δαπανών .  

5 41. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής 
και αξιολόγησης προσφορών για 
διαγωνισμούς  ανάθεσης συμβάσεων 
γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης Κα-
θαριότητας και Ανακύκλωσης για το 
έτος 2017. 

Ομόφωνα 

6 42. Χορήγηση διατακτικών σε άπορους 
δημότες 

Ομόφωνα 

7 43. Έγκριση όρων εκμίσθωσης του  δημο-
τικού αναψυκτήριου που βρίσκεται 
επί της οδού Χελμού Ο.Τ. 829  (ανά-
πλαση ξεροχειμάρου Καλλιφύτου). 

Ομόφωνα 

8 44. Απ’ ευθείας ανάθεση μικρού έργου Ομόφωνα 



«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ» και απόφαση ανά-
ληψης υποχρέωσης του Κ.Α. 
45.7336.17.» 

9 45. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης 

ενστάσεων για την ανάθεση συμβά-

σεων γενικών υπηρεσιών. 

Ομόφωνα 

10 46. Έκδοση εντάλματος προπληρω-

μής (ορισμός νέας  ημερομηνίας 

απόδοσης λογ/σμού) 

Ομόφωνα 

11 47. Σύσταση πάγιας προκαταβολής για 

τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότη-

τες 

Ομόφωνα 

12 48. 3η Αναμόρφωση προϋ/σμού οικ. έ-

τους 2017. 

Κατά Πλειοψηφία 
    Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-

πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποίος διαφωνεί 
γιατί ήρθε έκτακτη η Συμπληρωματική ανα-
μόρφωση την στιγμή που συνεδρίαζε η Ο.Ε. 
και ως εκ τούτου δεν ψηφίζει την αναμόρφω-
ση. 
       Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-

πής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο λόγος που διαφω-
νεί είναι ότι την στιγμή που δεν έχει ψηφίσει 
τον Προϋπολογισμό δεν είναι δυνατόν να ψη-
φίσει την αναμόρφωση του.  

13 49.  Άσκηση  προσφυγής κατά της υπ΄ 

αριθ. πρωτ. 1761/06-02-2017 απόφασης 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-

Θράκης με θέμα «Προσφυγή του Δή-

μου Δράμας κατά της υπ΄ αριθμ. 

πρωτ. 5425/7-12-2016 απόφασης του 

Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερεια-

κής Ενότητας Δράμας», ενώπιον του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβά-

λας.» 

Ομόφωνα 

14 50. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου. Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 

κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποίος διαφωνεί γιατί 
το ένα τουλάχιστον επιχείρημα ότι η έτερη 
Νομική Σύμβουλος τελεί σε άδεια και θα επι-
στρέψει στις 21-03-2017 γιατί σήμερα είναι 21-
03-2017, και δεν υφίσταται ούτε με βάσει την 
εισή-γηση της κυρίας Μπανά και εμείς δικηγό-
ρο με μεταπτυχιακό προσλάβαμε,. 
       Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-

πής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο λόγος που διαφω-
νεί είναι ότι αν και το Νομικό τμήμα του Δή-
μου Δράμας είναι επαρκέστατο απορεί πώς η 
κυρία Μπανά θέτει τέτοιο ζήτημα.  



15 51. Ψήφιση πιστώσεων Κατά Πλειοψηφία 
        Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο λόγος που διαφωνεί είναι 
ότι εδώ και αρκετά χρόνια λόγω της Ονειρούπολης , 
δημιουργείται το πρόβλημα αυτό και προσθετικά τα 
χρήματα αυτά πηγαίνουν για μία εκδήλωση η οποία 
εχει πλέον γεράσει και δεν πρέπει να υφίσταται, 
γιατί ταλαιπωρεί οικονομικά τον Δήμο. 
 

    Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ,  ότι επιπρόσθετα σε περιοχή 
που τον μισό χρόνο του έτους το γκαζόν υφίσταται 
βλάβες και καταστρέφεται. Είναι λάθος και σπατά-
λη και πέταγμα χρημάτων να μπαίνει έτοιμο 
γκαζόν, διότι η δαπάνη είναι πολύ μεγαλύτερη. Η 
πρόταση μου θα ήταν να γίνει σπορά και φυσικά η 
ζωή του θα είναι μέχρι την Ονειρούπολη.  

 

       Δράμα 21-03-2017 
         Ο  γραμματέας   
 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος         
 
  
 
 


