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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 190. 1ο Έκτακτο 
Έγκριση πρακτικού πεπραγμένων 
απολογιστικών στοιχείων λειτουργίας 
Κ.Κ.Α.  A΄ εξαμήνου 2017 

Ομόφωνα 

2 191. Συμπληρωματική πρόταση για την 6η 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικο-

νομικού έτους 2017. 

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-

πής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, οι αναμορ-
φώσεις του προϋπολογισμού πέραν του τυπι-
κού χαρακτήρα που έχουν, αναδεικνύουν με 
ανάγλυφο τρόπο την ανεπάρκεια της διοίκησης 
της Δημοτικής Αρχής. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα ότι, ζητείται στα τέλη του 2017 τροπο-
ποίηση του τεχνικού προγράμματος του 2017. 
Εκτιμά ότι τέτοιου είδους τροποποιήσεις, μετα-
φορές ποσών , θυμίζουν το γνωμικό «με κου-
βαλητό νερό, ο μύλος δεν γυρνάει». Η Δημοτι-
κή Αρχή, προσπαθεί και δημιουργεί προϋπο-
θέσεις για επανεκλογή της, με χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αυτό της περίπτωσης της Ευξεί-
νου Πόντου.  

Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Ηλιόπουλο Στέργιο, για τους ίδιους 
λόγους που ανέφερε το μέλος Στεφανίδης Ιω-
άννης 

3 192. Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης 

Υποχρέωσης Δαπάνης  
Ομόφωνα. 

 
4 193. Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης 

με  διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία 
της εργασίας «Εκχιονισμός - αποπα-
γοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για 
τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2017 – 
Aπρίλιος 2018» και ψήφιση πίστωσης 
με ΚΑ 35.6262.14.  

Ομόφωνα 
   Με την παρατήρηση του τακτικού μέλους 
της επιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος 
είπε ότι κατά την γνώμη του η μόνιμη επωδός 
της Δημοτικής Αρχής ότι δεν υπάρχει προσω-
πικό , δεν υπάρχουν τα υλικά μέσα ακυρώνεται 
μετά την παρέλευση τριών ετών στην Διοίκηση 
του Δήμου. Θα έπρεπε να δημιουργήσει τις 
προϋποθέσιες να υπάρχουν αυτά τα τεχνικά 
μέσα ούτως ώστε να μην δίνονται χρήματα με 
τις γνωστές διαδικασίες σε ανθρώπους που 
είναι παρακείμενοι του Δήμου και η μόνη σκέ-
ψη τους είναι πώς θα καρπωθούν τα κονδύλια 
του Δήμου.  

5 194. Έγκριση πρακτικού Νο 1 διαγωνισμού 
του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟ-
ΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» 
 

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  
 

6 195. Κατακύρωση  πρακτικού Νο 2 του  
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:  
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»  

  

   Ομόφωνα  

7 196. 

Ψήφιση πιστώσεων  
 

Ομόφωνα. 

Με την παρατήρηση του τακτικού μέλους της 
επιτροπής κ. Ηλιόπουλου Στέργιου ο οποίος 
είπε ότι στον Κ.Α 15.7135.04, θα πρέπει κά-
ποια στιγμή να δούνε τον κανονισμό λειτουργί-
ας του γηπέδου με τον συγκεκριμένο χλοοτά-



πητα γιατί δεν μπορεί μόνο ένα συγκεκριμένο 
σωματείο να το χρησιμοποιεί και αφού ο Δήμος 
πληρώνει τα διάφορα έξοδα να μπορούν και 
άλλα σωματεία να χρησιμοποιούν το γήπεδο. 
     Με την παρατήρηση του τακτικού μέλους 
της επιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη  ο οποίος 
είπε ότι συμφωνεί με τον κ. Ηλιόπουλο Στέρ-
γιο.  

 

       Δράμα 22-08-2017 
         Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος        


