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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 300.  1οΈκτακτο                                            
Κατακύρωση πρακτικών δημοπρα-
σίας εκμίσθωσης δεκάξι (16) καταστη-
μάτων στην δημοτική λαχαναγορά Αρ-
καδικού»  

   Ομόφωνα  

2 301. 2ο Έκτακτο 
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου . 

                    Ομόφωνα 

3 302. 3ο Έκτακτο 
Ακύρωση αιτήματος ψήφισης πίστωσης 
του Κ.Α. 00.6737.09 

                  Ομόφωνα 

4 303. 4ο Έκτακτο 
Διαβίβαση παρατηρήσεων του Παρα-
τηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας 
επί του προϋπολογισμού 2018 και το-
ποθέτηση της υπηρεσίας επ’ αυτών.  

           Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 

κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι δεν συμ-

φωνεί με την εισήγηση του προϋπολογισμού. 

       Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, είπε ότι 
από την θέση αυτή δεν δεχόμαστε το παρατη-
ρητήριο της νομικής αυτοτέλειας όπως λέγεται 
παρακολούθησης των οικονομικών δραστη-
ριοτήτων των Δήμων γιατί έτσι με τον τρόπο 
αυτό ελέγχεται ένας αυτοδιοίκητος κατά τα άλ-
λα θεσμός από την κεντρική εξουσία.  

5 304. 5ο Έκτακτο 
Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης 

Υποχρέωσης Δαπάνης 

                Ομόφωνα 

6 305. 5ο Έκτακτο 
Ψήφιση πιστώσεων 

                Ομόφωνα 

7 306. 6ο Έκτακτο 
Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 2 της επι-
τροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης 
των προσφορών του διαγωνισμού α-
νάθεσης της εργασίας  «Μεταφορά των 
Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) 
του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ. 
Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υ-
γειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
(Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας 
(Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέ-
ση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος 
Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιο-
χής Δήμου Ηράκλειας » προϋπολογι-
σμού 59.899,86 € (χωρίς Φ.Π.Α) και κα-
τακύρωση του διαγωνισμού .  

                Κατά Πλειοψηφία 

  Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-

πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι δεν 

ψηφίζει όχι για το πρακτικό διεξαγωγής της 

δημοπρασίας αλλά επειδή δεν συμφωνεί να 

γίνει αυτή η δαπάνη από τον Δήμο. 

   Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, είπε ότι εχει 
ωριμάσει ο χρόνος, υπάρχουν και τα ανάλογα 
μηχανικά μέσα ώστε αυτή η δαπάνη να έχει 
γίνει από την ιδία την υπηρεσία του Δήμου 
χωρίς την διαμεσολάβηση τρίτων . Και δεν εχει 
σχέση αυτό να κάνει με την δημοπράτηση του 
έργου, η δημοπράτηση μπορεί να έγινε με 
τους όρους που ο νόμος επιβάλλει αλλά είναι 
το θέμα ότι έπρεπε να λυθεί αυτό το θέμα εδώ 
και χρόνια απλό θέμα και δεν είναι υποχρεωτι-
κό ο Δήμος να δαπανά τόσα χρήματα για την 
μεταφορά .  

8 307. Ανακήρυξη  προσωρινών αναδόχων 
του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού δια-
γωνισμού «Προμήθεια Τροφίμων & 
Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντο-
πωλείου» για τις ανάγκες του Δήμου 
Δράμας, των νομικών του προσώπων 
και επιχειρήσεων για το έτος 2018. 

             Κατά Πλειοψηφία 
Στη συνέχεια ο κ. Σολάκης Άγγελος ειση-

γητής του θέματος είπε ότι συμφωνεί με την 
επιτροπή ως προς την ανακήρυξη των προ-
σωρινών αναδόχων του διαγωνισμού όπως 
ακριβώς έχει η εισήγηση της επιτροπής, διότι 
σ’ αυτό το στάδιο που τώρα βρισκόμαστε δεν 
είναι καθόλου έξυπνο μα καθόλου έξυπνο και 
είναι λαϊκισμός να υποστηρίξουμε ότι θα μπο-
ρούσαμε να κάνουμε κάτι δεν υπάρχει άλλος 
δρόμος είναι μονόδρομος σ’ αυτή την φάση 



που τώρα βρισκόμαστε. Διότι πλέον προέχει η 
συνέχιση του διαγωνισμού, θα ήταν ευχής έρ-
γο να γινόταν αυτή η συζήτηση όταν περνού-
σαμε τους όρους της διακήρυξης, όμως επειδή 
δεν βρισκόμαστε σε εκείνο το σημείο, δεν βρι-
σκόμαστε στο άλφα αλλά βρισκόμαστε στο 
ωμέγα του διαγωνισμού, τώρα μια τέτοια από-
φαση θα ήταν επιπόλαια τουλάχιστον να μην 
πω επικίνδυνη για τον Δήμο. 
   Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι δεν 
ψηφίζει το θέμα διότι επανειλημμένα συζητή-
σαμε την δυνατότητα να ακυρωθεί ο διαγωνι-
σμός και προέκυψε ότι υπήρχε τρόπος μετά 
από την ένσταση που υποβλήθηκε παρότι η 
ένσταση δεν ήταν αποτελεσματική και επειδή 
οι καθυστερήσεις που υπήρξαν, είναι μεγάλες 
και φτάνουμε πάλι να το συζητάμε κάτω από 
πίεση και επειδή θεωρώ ότι αυτός ο προαιρετι-
κός όρος που μπήκε μας παραπλάνησε και 
παραπλάνησε και τους ενδιαφερομένους με 
αποτέλεσμα να πάρουν τον διαγωνισμό δύο 
άνθρωποι το σύνολο του διαγωνισμού σχεδόν 
αποκλείοντας τους τοπικούς προμηθευτές οι 
οποίοι πιθανόν θα είχαν και καλλίτερες προ-
σφορές. 
   Την παρατήρηση του μέλους της επιτρο-
πής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, είπε ότι σε 
όλες τις περιπτώσεις οποιαδήποτε διαγωνι-
σμού μπορεί ο κάθε διαγωνιζόμενος να βρει 
έναν τρόπο για να επικαλεσθεί την ακυρότητα 
της συνδιαγωνιστικής διαδικασίας, αυτό είναι 
καθαρό. Σ’ ένα διεθνή διαγωνισμό και με τους 
συγκεκριμένους όρους που αυτός έγινε εφό-
σον τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδι-
κασίες του διαγωνισμού σύμφωνα με τους ό-
ρους και υπάρχει και η εισήγηση της επιτρο-
πής, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει δεκτή η 
πρόταση του διαγωνισμού . Και κάτι ακόμη και 
κατανοώ απόλυτα τους συντοπίτες μας εδώ 
αλλά αυτοί ήταν οι όροι του παιχνιδιού μ’ αυ-
τούς τους όρους μπήκανε στην διαδικασία δεν 
νομίζω ότι εάν είχαν μια ένσταση θα όφειλαν 
να την κάνουν σ’ εύλογο χρονικό διάστημα 
γιατί ήταν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και δεν νο-
μίζω ότι αυτήν την υποχρέωση την είχε κανένα 
μέλος της επιτροπής και εάν θέλετε ακόμη- 
ακόμη η επιτροπή καθόρισε τους όρους. 
    Την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Παπδόπουλου Γεώργιου διότι, 
είπε ότι συμφωνεί σ’ αυτά που είπε ο Κύριος 
Στεφανίδης και ο κύριος Σολάκης και λέω το 
εξής , συμφωνώ απόλυτα πού είπανε σήμερα 
εδώ προφήτες εκ των υστέρων και λαϊκισμοί 
δεν χωράνε δε νομίζω σ’ αυτό το τραπέζι που 
όλοι έχουμε κάτσει τόσες φορές να υπάρχει 
κάποιος που να θέλει λιγότερο από τον άλλο 
τοπικιστής. Όλοι είμαστε τοπικιστές από εκεί 

και πέρα όμως δεν μπορούμε στην φάση του 
ωμέγα που είπε γιατί δεν είμαστε ούτε στο άλ-
φα ούτε στο έψιλον είμαστε στο ωμέγα, να 
λαϊκίζουμε και να πούμε τι μπορούσε να συμ-
βεί το τι μπορούσε να συμβεί το ξέρουμε όλοι 
εκ των υστέρων. 
       Την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Ψαρρά Γεώργιου διότι, είπε ότι 



συμφωνεί με τα λεγόμενα του κ. Σολάκη και 
του κ. Παπαδόπουλου.  

9 308. 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2017. 
Κατά Πλειοψηφία 

 Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, δεν συμ-  φωνεί 
με την διαχείριση του προϋπολογισμού. 
 Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής κ. 
Στεφανίδη Ιωάννη διότι,  δεν το ψηφίζει γιατί η 
τροποποίηση του Προϋπολογισμού εμπεριέχει 
δύο προγράμματα τα οποία στην κυριολεξία με 
παραπλανητικά επιχειρήματα ως εισήγηση από 
μία αδελφότητα παραγόντων και πανεπιστημια-
κών που έχουν σχέση με τα Ταμία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης την οποία γνωρίζω από έξω και 
ανακατωτά, δημιουργεί προϋποθέσεις στο όνομα 
της διασυνοριακής συνεργασίας και προσέγγισης 
αλλά και στο όνομα εξεύρεσης λύσεων για να 
αλλάζουν τσέπη τα χρήματα. Τίποτε λιγότερο και 
τίποτε περισσότερο. Καταψηφίζεται εξ’ αιτίας 
αυτών των προγραμμάτων σημαντικών από ό-
που θα αντλήσουνε χρήματα κάποιοι επιτήδειοι, 
επιδέξιοι οικότροφοι παρομοίων προγραμμάτων 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανά-
πτυξης.   

10 309. Έγκριση και αποδοχή δωρεάς  από 

την εταιρεία Raycap Α.Ε. 
                  Ομόφωνα 

11 310. Ψήφιση πιστώσεων  
 

                  Ομόφωνα 

12 311. Ψήφιση πιστώσεων  
 

Κατά Πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, διότι όπως ανέφερε 
ότι δεν συμφωνεί με την  Χρηματοδότηση ετή-
σιου προγράμματος δράσης νέας ενιαίας κοι-
νωφελούς επιχείρησης «Δ.Ε.Κ.Π.Τ.Α.» 

   Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδης Ιωάννης, διότι όπως 
ανέφερε ότι δεν συμφωνεί με την  Χρηματοδό-
τηση ετήσιου προγράμματος δράσης νέας ε-
νιαίας κοινωφελούς επιχείρησης 
«Δ.Ε.Κ.Π.Τ.Α.».  

13 312. Ψήφιση πιστώσεων  
 

                Ομόφωνα 

14 313. Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων του 
Δήμου Δράμας χρήσης 2016 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 
3463/2006. 

Κατά Πλειοψηφία 

  Με την παρατήρηση του μέλους της Οικο-
νομικής Επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ ότι το 
ψηφίζει μόνο ως λογιστική αποτύπωση. 
  Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, είπε ότι ό-
πως είναι γνωστό ο Οικονομικός απολογισμός 
– ισολογισμός αποτελεί μεταξύ των άλλων 
πρακτικά την πιστοποίηση εκτέλεσης του προ-
ϋπολογισμού , του τεχνικού προγράμματος του 
Δήμου και των τροποποιήσεων καθ’ όλη την 
διάρκεια του προηγούμενου χρόνου του 2016. 
Είναι προϋπολογισμός ένας ισολογισμός ο 
οποίος εμπεριέχει πάρα πολλούς φόρους δυ-
σβάσταχτους για τον κόσμο ένας ισολογισμός 
ο οποίος υιοθετεί τις πράξεις της Διοίκησης με 
τις οποίες ως δημοτικός σύμβουλος έχω δια-
φωνήσει σε πάρα πολλά σημεία. Υπό την έν-
νοια αυτή εμπεριέχει και δαπάνες οι οποίες 
μπορεί μεν λογιστικά να έχουν γίνει βάσει τους 
λογιστικούς κανόνες και αποτυπώσεις. Μπορεί 
το στελεχιακό δυναμικό των Οικονομικών Υ-



πηρεσιών, το λιγοστό στελεχιακό δυναμικό 
προσωπικό των Οικονομικών Υπηρεσιών να 
έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να πα-
ρουσιάσει αυτά τα στοιχεία δεν μπορώ όμως 
να ψηφίσω ούτε την Λογιστική αποτύπωση 
γιατί όπως είπα πολλές φορές στο Δημοτικό 
Συμβούλιο αυτό που μετράει ως στοιχείο είναι 
στο κατά πόσο οι δαπάνες οι οποίες λογιστικά 
μπορεί να στέκουνε. Λοιπόν μπορεί να υπάρ-
χει και το ανάλογο νομοθετικό πλαίσιο γι’ αυτές 
τις δαπάνες αλλά επειδή όλα κρίνονται εκ του 
αποτελέσματος υπάρχουνε δαπάνες οι οποίες 
κατά την γνώμη μου δεν θα έπρεπε γίνει. Υπό 
την έννοια αυτή λοιπόν καταψηφίζω και πολιτι-
κό σκέλος αλλά και την λογιστική αποτύπωση. 

       Δράμα 12-12-2017 
        
          Ο  γραμματέας   
Κωνσταντινίδης Λάζαρος        


