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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 282. 1ο Έκτακτο 
Άσκηση η μη ενδίκων μέσων σχετικά 
με την με αριθμό 172/2017  Απόφαση 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας.  

   Ομόφωνα  

2 283. 2ο Έκτακτο  
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου . 

Ομόφωνα. 

 
3 284. 3ο Έκτακτο  

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου . 
Ομόφωνα. 

4 285. 4ο Έκτακτο  
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου . 

Ομόφωνα. 

5 286. 5ο Έκτακτο  
Έγκριση όρων δημοπράτησης της 
υπηρεσίας  ''Συντήρηση κήπων 
πάρκων''.  

                    Ομόφωνα 
  

6 287. 6ο Έκτακτο  
Έγκριση του πρακτικού Νο 4 της επι-

τροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης 

των προσφορών του διαγωνισμού α-

νάθεσης της εργασίας  «Εκχιονισμός – 

αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου 

Δράμας για την χειμερινή περίοδο Νο-

έμβριος 2016 – Απρίλιος 2017» και κα-

τακύρωση του διαγωνισμού.  

   Ομόφωνα  

7 288. Ψήφιση πιστώσεων Ομόφωνα. 

8 289. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας 
εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων με α-
ριθμό 508 & 56 (πρώην 220) σχολικού 
κλήρου Νέας Σεβάστειας. 

Ομόφωνα. 

9 290. Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του συ-
νοπτικού διαγωνισμού της εργασίας:« 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟ-
ΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕ-
ΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Ι-
ΚΡΙΩΜΑ,2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ) 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ» 

Ομόφωνα.  

10 291. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου . Ομόφωνα. 
11 292. 

Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού και 
πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου Δρά-
μας Οικ. Έτους 2017. 

            Κατά Πλειοψηφία 
      Μειοψηφούντος του μέλους κ. Μλεκάνη 
Μιχαήλ διότι όπως ανέφερε, αφενός μεν ο 
προϋπολογισμός, δεν εισάγει τίποτε καινούρ-
γιο, τίποτε διαφορετικό σε σχέση με την προη-
γούμενη χρονιά, αφετέρου παρουσιάζονται 
μεγάλες υστερήσεις από ευθύνη της δημοτικής 
αρχής, σε σημεία σχετικά με το όφελος των 
δημοτών. Στη συνέχει ανέφερε πως, θα τοπο-
θετηθεί εκτενέστερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
      Μειοψηφούντος του μέλους κ Ζαχαριάδη 
Παύλου , συμφωνώντας με τον ανωτέρω 
      Μειοψηφούντος του μέλους κ. Στεφανίδη 
Ιωάννη, αναφέροντας ότι είναι κουραστικό επί 
σειρά ετών, να επαναλαμβάνονται οι ίδιες εγ-
γραφές και στον προϋπολογισμό του 2018. Ο 
προϋπολογισμός, είναι μια τυπική εφαρμογή 
της ισχύουσας νομοθεσίας, που την χρεώνο-
νται οι υπηρεσίες, αποτυπώνει όμως  το σχέ-
διο του πολιτικού προσωπικού της πλειοψηφί-



ας. Ενός πολιτικού προσωπικού που διέπεται 
από συγκεκριμένες αρχές και από συγκεκριμέ-
νη φιλοσοφία, προερχόμενη από συγκεκριμέ-
νους πολιτικούς χώρους. Τα στελέχη της Νέας 
Δημοκρατίας με μερίδα στελεχών του ΠΑΣΟΚ, 
έχουν την ευθύνη σύνταξης αυτού του προϋ-
πολογισμού, του κουραστικού προϋπολογι-
σμού και ουσιαστικά με την πολιτική τους αυτή 
πράξη υιοθετούν την ισχύουσα πολιτική που 
υπάρχει σε κεντρικό επίπεδο, μια πολιτική η 
οποία δημιουργεί φόρους ανταποδοτικούς για 
τους δημότες, επιπρόσθετους φόρους και με 
βάση τα μνημόνια μέσα στο 2018. Έτσι ή αλ-
λιώς, θα γίνει αυτό, με χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα όπως αυτό της περικοπής δαπανών 
για τις σχολικές επιτροπές κατά 15 με 20 εκα-
τομμύρια ευρώ πανελλαδικά, από τα 150 πε-
ρίπου που διαθέτει το κράτος για την συγκε-
κριμένη κατηγορία και θα κληθεί ο κόσμος να 
πληρώσει αυτά τα ελλείμματα. Δεν έχει όραμα 
η στοχοθεσία του δήμου, δεν υπάρχει δηλαδή 
όραμα ουσιαστικό και μέσα από τον προϋπο-
λογισμό, γιατί ανακυκλώνεται μια κατάσταση η 
οποία είναι αποτέλεσμα της οικονομικής πολι-
τικής που υπάρχει και την οποία πιστεύει πως 
εφαρμόζει και η δημοτική αρχή της Δράμας.  
Εδώ διαφωνώ σε επιμέρους κωδικούς κατα-
ψηφίζω και θα τους αναλύσω στο Δημοτικό 
Συμβούλιο.  

12 293. 

Επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμά-

των οικ. Έτους 2018 

                 Κατά Πλειοψηφία 
    Μειοψηφούντος του μέλους της Ο.Ε. κ. 
Μλεκάνη Μιχαήλ , οποίος ανέφερε ότι για το 
συγκεκριμένο εδώ και χρόνια διαφωνούν ως 
παράταξη. Με τη διαχείριση των απορριμμά-
των, με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται και έχει 
ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους, άρα 
και των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτι-
σμού. Εάν η διαχείριση γινόταν σύμφωνα με 
την πρότασή τους, τα κόστη θα ήταν μικρότερα 
και θα μπορούσε να προχωρήσει ο Δήμος σε 
μείωση του τέλους. Μπορεί η δημοτική αρχή 
να προτείνει μεν μηδενική αύξηση αλλά, έχει 
προέλθει από μεγάλες αυξήσεις των προηγου-
μένων ετών. 
 Η αιτιολόγηση για την αύξηση που επιβλή-
θηκε, στην ουσία έχει αναιρεθεί διότι, προβλή-
θηκε ότι δεν διαθέτουμε οχήματα μεταφοράς, 
δεν διαθέτουμε οδηγούς που και οχήματα με-
ταφοράς πλέον διαθέτουμε και οδηγούς άρα, 
θα μπορούσε να γίνεται η μεταφορά χωρίς κό-
στος. Θα έπρεπε η εισήγηση του εισηγητή να 
είναι πιο ολοκληρωμένη, να αναφέρει δηλαδή, 
τι θα σημαίνει για τον δήμο, η μη μείωση των 
τελών; από που θα περικοπούν τα έξοδα; Σε 
κάθε περίπτωση, τα δημοτικά τέλη, είναι πάρα 
πολύ υψηλά και ενώ ήταν εφικτή η μείωσή 
τους, η δημοτική αρχή δεν ανταποκρίθηκε.  
    Μειοψηφούντος του μέλους της Ο.Ε. κ. 
Ζαχαριάδη Παύλου , συμφωνώντας με τον κ. 
Μλεκάνη Μιχαήλ. 
    Μειοψηφούντος του μέλους της Ο.Ε. κ.  
Στεφανίδη Ιωάννη , οποίος ανέφερε   πως ε-
κτιμά ότι σε μιά περίοδο που είχε μειωθεί ρα-
γδαία το εισόδημα των κατοίκων της περιοχής, 
έγκαιρα η δημοτική παράταξη που διοικεί το 
δήμο, η γαλαζοπράσινη παράταξη που διοικεί 



το δήμο, πήρε την απόφαση για την αύξηση 
των δημοτικών τελών. Με την σημερινή εισή-
γησή της προσπαθεί να φανεί γαλαντόμα στον 
κόσμο της περιοχής ότι , δεν κάνει αυξήσεις. 
Τα τέλη τα οποία έχουν κατακυρωθεί με από-
φαση της δημοτικής πλειοψηφίας, είναι ικανά 
να καλύψουν με μεγάλη επάρκεια τις απαιτή-
σεις των δημοτών. Καταψηφίζει βέβαια την 
επιβολή των φόρων ως πρόταση και από τις 
υπηρεσίες γιατί, πολλές φορές οι υπηρεσίες 
κάτω από το γράμμα του νόμου, εισηγούνται 
αυτή την αύξηση των 17,9 και εκτιμά ότι πρέ-
πει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία της δη-
μοτικής αρχής με τις υπηρεσίες, ούτως ώστε 
και αυτή η εισήγηση του εισηγητή, για την μη 
αύξηση, να είναι σε συνεργασία με τις υπηρε-
σίες και να μην υπάρχει αυτή η διαφοροποίη-
ση. Η βούληση της δημοτικής αρχής έπρεπε 
να είναι γνωστή στις υπηρεσίες έτσι ώστε, και 
ο προϋπολογισμός να εξασφαλίζει τα επιπλέον 
χρήματα που θεωρεί η υπηρεσία ότι απαιτού-
νται.  

13 294. Ψήφιση πιστώσεων                    Ομόφωνα. 
14 295. Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης 

Υποχρέωσης Δαπάνης 
Ομόφωνα. 

       Δράμα 28-11-2017 
         Ο  γραμματέας   
Κωνσταντινίδης Λάζαρος        


