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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 178. 1ο Έκτακτο 
Κατακύρωση  πρακτικού Νο 2 του συ-
νοπτικού διαγωνισμού του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΗΣ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ» 

Ομόφωνα 

2 179. 2ο Έκτακτο 
Έγκριση πρακτικού Νο1 διαγωνισμού 
του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ» 
 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του τακτικού μέλους της 
επιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος είπε 
ότι θα πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα οι ό-
ροι συμβατικών υποχρεώσεων από τον ανά-
δοχο του έργου. 

3 180. 3ο Έκτακτο 
Νέα Έγκριση όρων δημοπράτησης, 
ψήφιση πίστωσης και Α.Α.Υ. των ΚΑ 
30.6262.02 και ΚΑ 30.6662.32 για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ 
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΙΚΡΙΩΜΑ,2 ΠΡΟ-
ΒΟΛΕΙΣ, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ» και ακύρωση 
της 130/2017 απόφασης της Ο.Ε.  

Ομόφωνα. 

 

4 181. 4ο Έκτακτο 
Ανάκληση Αποφάσεων  Ανάληψης Υ-
ποχρέωσης Δαπάνης 

Ομόφωνα 

5 182. Υποβολή αίτησης ανάκλησης της 
0113/13η/16-05-2016 πράξης του VII 
τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗ-
ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ» 

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, θέτει το ερώτημα 
ποιο είναι το συμφέρον του Δήμου από όλη 
την υπόθεση αυτή με την πληρωμή της απο-
ζημίωσης. Και κατά δεύτερον είναι ότι τουλάχι-
στον με τις γνώσεις και τις δυνατότητες που 
έχω δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι εχω ορθότε-
ρη γνώμη και άποψη από την απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου που στην προκειμένη πε-
ρίπτωση είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να 
του ζητήσω να αλλάξει την απόφαση του. 

 

        Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, παρατη-
ρεί ότι υπάρχει μια προσπάθεια επίλυσης του 
θέματος από την πλευρά του Δήμου και έχει το 
δικαίωμα αυτό ο Δήμος να το κάνει. Όπως δι-
καίωμα αναφαίρετο της εταιρείας είναι και αυτή 
να διεκδίκηση σύμφωνα με τον νόμο τα συμ-
φέροντά της. Αφιερώσαμε  πολύ χρόνο ως 
Δήμος για ένα θέμα που θα έπρεπε ο ίδιος ο 
εργολάβος να έχει δείξει το ανάλογο ενδιαφέ-
ρον. Υπό την έννοια αυτή επειδή έχουμε να 
κάνουμε με μία απόφαση του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου που κατά το νόμο πατάει σε στέρεες 
βάσεις εκτιμώ ότι δεν μπορώ να πω ούτε Ναι 
ούτε Όχι , γιαυτό ψηφίζω Λευκό.  

6 183. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του 
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙ-
ΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΑΥ-
ΡΟΒΑΤΟΥ(ΑΓ.ΣΑΒΒΑ)»  

   Ομόφωνα 
       

7 184. Έγκριση πρακτικού Νo 1 συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑ ΕΞΥ-

Ομόφωνα 



ΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΠΟΤΙ-
ΣΤΡΕΣ) ΣΤΗ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»  

8 185. Κατακύρωση  πρακτικού του συνοπτι-
κού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙ-
ΙΑ Τ.Κ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ» 

   Ομόφωνα 

 

09 186. Κατακύρωση  πρακτικού Νο 2 του δια-
γωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑΤΚ 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ» 

                     Ομόφωνα 
 

10 187. Κατακύρωση  πρακτικού Νο 2  του 
διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ» 

   Ομόφωνα 

 

11 188. «Έγκριση όρων εκμίσθωσης των αγ-

ροτεμαχίων με αριθμό 226 και 841 
σχολικού κλήρου Καλού Αγρού» 
 

  Κατά Πλειοψηφία 
     Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, πρότεινε ως 
τιμή εκκίνησης της προφορικής πλειοδοτικής 
δημοπρασίας εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων 
την τιμή των Εικοσιένα € και Σαράντα Οκτώ 
Λεπτά ( 21,48 ) ανά στρέμμα, ετησίως .  

 

     Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, πρότεινε ως 
τιμή εκκίνησης της προφορικής πλειοδοτικής 
δημοπρασίας εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων 
την τιμή των Τριάντα Έξη € και Εξήντα Τρία 
Λεπτά ( 36,63 ) ανά στρέμμα, ετησίως .  

12 189. Ψήφιση πιστώσεων  

 

   Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-

πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι ψηφί-
ζει όλους τους κωδικούς πλην του κωδικού 
(10.7134.01) που αναφέρεται στα είδη:  Ηλε-
κτρονικοί υπολογιστές - ηλεκτρονικά συγκρο-
τήματα - εκτυπωτές - λοιπά εξαρτήματα, γιατί 
θεωρεί ότι η διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθε-
σης δεν τον βρίσκει σύμφωνο και ότι θα έπρε-
πε να γίνει με διαγωνισμό ώστε να προκύψει 
καλλίτερη τιμή. 

 

       Δράμα 08-08-2017 
         Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος        


