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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 355. 1)Έκτακτο        
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής 
και αξιολόγησης προσφορών για δια-
γωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων γε-
νικών υπηρεσιών   της Δ/νσης Περ/ν-
τος και Πρασίνου για το έτος 2019. 

Ομόφωνα 
    

2 356. 2)Έκτακτο        
 Κατακύρωση πρακτικών του ανοι-

κτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την «Προμήθεια Γευμάτων για τη Σί-

τιση των Μαθητών του Μουσικού 

Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας» για το 

σχολικό έτος 2018 – 2019. 

Ομόφωνα 

3 357. 3)Έκτακτο        
Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επι-

τροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης 

των προσφορών του διαγωνισμού 

ανάθεσης της εργασίας  «Εκχιονισμός 

– αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου 

Δράμας για την χειμερινή περίοδο 

Νοέμβριος 2018 – Απρίλιος 2019» και 

κατακύρωση του διαγωνισμού.  

Ομόφωνα 
   Με την παρατήρηση του μέλους κ. Μλεκά-
νη Μιχαήλ που ανέφερε, ότι συμφωνεί με το 
αποτέλεσμα της δημοπρασίας παρότι διαφώ-
νησε στην διαδικασία ανάθεσης της συγκε-
κριμμένης εργασίας σε ιδιώτη.. 
   Με την παρατήρηση του μέλους κ. Στεφα-
νίδης Ιωάννης που ανέφερε, ότι συμφωνεί με 
τον κ. Μλεκάνει Μιχαήλ και επι πλέον αν είναι 
δυνατόν ολόκληρος Δήμος να μην έχει ένα 
γκρέϊτέρ γιαυτές τις εργασίες.  
   Με την παρατήρηση του μέλους κ. Ηλιό-
πουλου Στέργιου που ανέφερε, ότι συμφωνεί 
με τον κ. Μλεκάνει Μιχαήλ και τον κ. Στεφανίδη 
Ιωάννη.  

4 358. 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικο-
νομικού έτους 2018. 

Κατά Πλειοψηφία 
   Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι,  είπε ότι έχει 
ούτως η άλλως έχει καταψηφίσει τον Προϋπο-
λογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου 
οικ. έτους 2018, για τους γνωστούς λόγους 
οπότε καταψηφίζει και οποιαδήποτε αναμόρ-
φωση αυτού, αλλά είναι και πολύ πλέον για 
αναμορφώσεις προϋπολογισμού και δυνατότη-
τα έγκρισης και υλοποίησης δαπανών από δω 
και πέρα.   
   Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι,  είπε ότι 
συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ. 
   Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Ηλιόπουλο Στέργιο διότι,  είπε ότι 
συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ.  

5 359. Αναμόρφωση Πίνακα Στοχοθεσίας  
Οικονομικών Αποτελεσμάτων  
(ΟΠΔ) οικ. έτους 2018. 

Ομόφωνα 
   Με την παρατήρηση του μέλους κ. Μλεκά-
νη Μιχαήλ που ανέφερε, ότι λέει Ναι ως προς 
το Λογιστικό μέρος της αποτύπωσης, αλλά δεν 
καταλαβαίνει εάν εξυπηρετούν κανένα σκοπό η 
όχι. Μέχρι τώρα ψηφίζουμε τους πίνακες Στο-
χοθεσίας και γενικώς τις ενημερώσεις τις Οικο-
νομικές ως προς την λογιστική αποτύπωση, 
εγώ και αυτό θα το ψηφίσω αλλά με την επι-
σήμανση ότι πλέον και η λογιστική αποτύπωση 
σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι δεν 
είναι απόλυτα σωστές, θα τοποθετηθεί εκτενέ-



στερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
   Με την παρατήρηση του μέλους κ. Στεφα-
νίδης Ιωάννης που ανέφερε, ότι συμφωνεί με 
τον κ. Μλεκάνει Μιχαήλ γιατί ήρθε στα δικά του 
λόγια, θα τοποθετηθεί εκτενέστερα στο Δημο-
τικό Συμβούλιο. 
  Με την παρατήρηση του μέλους κ. Ηλιό-
πουλου Στέργιου που ανέφερε, ότι λέει Ναι ως 
προς το Λογιστικό μέρος της αποτύπωσης, θα 
τοποθετηθεί εκτενέστερα στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο.  

6 360. Διαβίβαση παρατηρήσεων του Πα-
ρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέ-
λειας επί του προϋπολογισμού 2019 
και τοποθέτηση της υπηρεσίας επ’ 
αυτών και  έγκριση ΟΠΔ 2019». 
 

Κατά Πλειοψηφία 
  Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-

πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι η έ-

γκριση του προϋπολογισμού ούτως η άλλως 

δεν εγκρίθηκε και στην αρχική του μορφή, δεν 

εγκρίνεται και στην μορφή πού παίρνει μετά τις 

παρατηρήσεις και θα τοποθετηθεί εκτενέστερα 

στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

  Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, είπε ότι το 
παρατηρητήριο της Οικονομικής Αυτοτέλειας  
έχει θεσπισθεί από το Αστικό Πολιτικό Σύστη-
μα και έχει σκοπό να καταργήσει στην πράξη 
την αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
  Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Ηλιόπουλο Στέργιο διότι, είπε ότι 
συμφωνεί με τον κ. Στεφανίδη Ιωάννη και επί-
σης είπε ότι το παρατηρητήριο δεν κάνει έλεγ-
χο νομιμότητας, στην ουσία κάνει έλεγχο σκο-
πιμότητας.  

7 361. Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του 

συνοπτικού διαγωνισμού του έρ-

γου:« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟ-

ΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΚ ΧΩ-

ΡΙΣΤΗΣ» 

Ομόφωνα 
     
 

8 362. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 2 της ε-
πιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγη-
σης των προσφορών του διαγωνι-
σμού ανάθεσης της γενικής υπηρεσί-
ας  «Σχεδιασμός και ανάλυση προηγ-
μένων τεχνολογικά συστημάτων για 
τη διαχείριση υδάτων στον αστικό 
ιστό (3.1.1) και Έκθεση αξιολόγησης 
και εκτίμηση της απόδοσης των πι-
λοτικών δράσεων με γνώμονα τη 
βέλτιστη χρήση της περίσσειας νερού 
(4.1.1) στο πλαίσιο υλοποίησης δρά-
σεων του έργου με τίτλο: “Joint acti-
ons for the development and imple-
mentation of new technologies for 
the optimal management of water 
resources in the urban environment” 
και ακρωνύμιο “LYSIS”»  και κατα-
κύρωση του διαγωνισμού.  

Κατά Πλειοψηφία 
    Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, είπε ότι έχει 
ψάξει αυτήν την εταιρεία έχει πολλούς στόχους 
και μάλιστα απασχόλησε και τον τύπο με κάτι 
άλλες περιπτώσεις με έδρα το Κιλκίς βαρύ-
γδουπος  τίτλος έργου, βαρύγδουποι τίτλοι 
εταιρείας με μηδενικό αποτέλεσμα. 
     Με την παρατήρησης του μέλους της 
επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, διότι είπε 
παρότι με την συγκεκριμένη  δράση και με την 
πορεία της εχει αντιρρήσεις το πρακτικό του 
διαγωνισμού το εγκρίνει. 
     Με την παρατήρησης του μέλους της 
επιτροπής κ. Ηλιόπουλου Στέργιου, διότι 
είπε ότι συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ. 

 

9 363. Έγκριση όρων δημοπράτησης και 
συγκρότηση επιτροπής του έργου 
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – 

Ομόφωνα 
 



ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ». 

      Δράμα 10-12-2018 
          
         Ο  γραμματέας   
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


