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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 293. 1)Έκτακτο        
Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 203/ 2018 
απόφασης Ο.Ε. και λήψη νέας για 
ορισμό Δικαστικών Επιμελητών για 
το έτος 2018.  

Ομόφωνα 
    

2 294. 2)Έκτακτο        
 Έγκριση όρων εκμίσθωσης αγροτε-
μαχίου με αριθμό 1103 σχολικού 
κλήρου 7ου Δημοτικού Σχολείου στο 
Προάστειο Δράμας. 

Ομόφωνα 
 

3 295. Αναμόρφωση Πίνακα Στοχοθεσίας 
Οικονομικών Αποτελεσμάτων (Ο-
ΠΔ) οικ. έτους 2018. 

              ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Με την παρατήρηση του μέλους κ. Μλεκάνη Μιχα-

ήλ που ανέφερε, ότι λέει Ναι ως προς το Λογιστικό 
μέρος της αποτύπωσης, θα τοποθετηθεί εκτενέστε-
ρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
      Με την παρατήρηση του μέλους κ. Ζαχαριάδη 

Παύλου που ανέφερε, ότι λέει Ναι ως προς το Λογι-
στικό μέρος της αποτύπωσης, θα τοποθετηθεί εκτε-
νέστερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
      Με την παρατήρηση του μέλους κ. Ηλιόπου-

λου Στέργιου που ανέφερε, ότι λέει Ναι ως προς το 
Λογιστικό μέρος της αποτύπωσης, θα τοποθετηθεί 
εκτενέστερα στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

4  296. Έγκριση όρων επανεκμίσθωσης του 
καταστήματος με αριθμό Νο 25 στην 
δημοτική λαχαναγορά Αρκαδικού 

Κατά Πλειοψηφία 
 

5 297. Κατακύρωση πρακτικού  του δια-
γωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕ-
ΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ-
ΩΝ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

Κατά Πλειοψηφία 

 

6 298.  Άσκηση η μη ενδίκων μέσων κατά 

με της με αριθμό 88/2018  διαταγής 

πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δρά-

μας.  

Ομόφωνα 
 

7 299. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονά-
δας αποζημίωσης της Πράξης Προ-
σκύρωσης και Αδυνάτου περαιτέρω 
Τακτοποίησης 4/1998 (υπόθεση κ. 
Κλεισθένη Παυλίδη του Κυριάκου).  

Ομόφωνα 
 

8 300. Έγκριση ασκήσεως ανακοπής (άρ-
θρου 73 του Ν.Δ. 356/1974 «Περί Κώ-
δικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσό-
δων-ΚΕΔΕ») ενώπιον του Διοικητι-
κού Πρωτοδικείου Καβάλας, από το 
Δήμο Δράμας από κοινού με το 
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Δράμας με την 
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Δράμας», στρεφομένης κατά του Ελ-
ληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπρο-
σωπούμενου από τον Υπουργό Οικο-
νομικών ο οποίος κατοικοεδρεύει 
στην Αθήνα καθώς και από τον 
Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονο-

                       Ομόφωνα 
 



μικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας 
(Δράμας, Νευροκοπίου) -και- την 
Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπη-
ρεσίας Δράμας και κατά (α) της υπ΄ 
αριθμόν 861/12-02-2014 ατομικής ει-
δοποίησης χρεών της Δημόσιας Οι-
κονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δρά-
μας (Δράμας, Νευροκοπίου) με θέμα 
«Χρέωση χρηματικού ποσού», (β) της 
υπ` αριθμόν 751/12-02-2014 ταμεια-
κής βεβαιώσεως της Δημόσιας Οι-
κονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δρά-
μας (Δράμας, Νευροκοπίου), (γ) του 
αντίστοιχου χρηματικού καταλόγου 
και (δ) κάθε άλλης συναφούς με τις 
ανωτέρω, προγενέστερης ή μεταγε-
νέστερης, πράξης ή παράλειψης της 
Διοίκησης. 

9 301. Άσκηση ενδίκου μέσου (αγωγής) για 

την έκδοση διαταγής απόδοσης της 

χρήσης των καταστημάτων με αριθμό 

17 & 18 στην Δημοτική λαχαναγορά 

Αρκαδικού.  

Ομόφωνα 
 

10 302. 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018. 

 Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής κ. 
Μλεκάνη Μιχαήλ διότι,  είπε ότι έχει καταψηφίσει 

τον Προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του 
Δήμου οικ. έτους 2018, για τους γνωστούς λόγους 
οπότε καταψηφίζει και οποιαδήποτε αναμόρφωση 
αυτού.  Και γιατί δεν μπορεί να ψηφίσει και κατά 
κωδικό.   
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής κ. 
Ζαχαριάδη Παύλου διότι,  είπε ότι συμφωνεί με 

τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ. 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής κ. 
Ηλιόπουλο Στέργιο διότι,  είπε ότι συμφωνεί με 

τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ.  
11 303. Έγκριση όρων δημοπράτησης και 

συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνι-
σμού της μελέτης:  «ΜΕΛΕ-ΤΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»  

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι οι περιορι-
σμοί που μπαίνουν στα πρόσθετα κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, κα-
θώς και η ποσόστωση 70-30 υπέρ αυτών των 
κριτηρίων καθιστά την διακήρυξη φωτογραφική 
κατά την γνώμη του. 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Ζαχαριάδη Παύλου διότι, είπε ότι περιορί-
ζει το δικαίωμα συμμετοχής και κατ’ επέκταση 
να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό χωρίς ταυ-
τόχρονα να εξασφαλίζει το όφελος του Δήμου.  
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, είπε ότι συμ-
φωνεί με αυτά που είπαν οι προηγούμενοι και 
ειδικά για το άρθρο 19,2 το οποίο αφαιρεί το 
δικαίωμα από πολλούς ώστε να πάρουν μέρος 
στο διαγωνισμό. 

      Δράμα 16-10-2018 
          
         Ο  γραμματέας   
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


