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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 53. 1οΈκτακτο 

Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΑΛ-
ΛΙΦΥΤΟΥ»  

Ομόφωνα 

2 54. 2οΈκτακτο 

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2019. 

Κατά πλειοψηφία  
 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Ηλιόπουλο Στέργιο διότι,  έχει 
καταψηφίσει τον Προϋπολογισμό και το τεχνικό 
πρόγραμμα του Δήμου οικ. έτους 2019, για 
τους γνωστούς λόγους οπότε καταψηφίζει και 
οποιαδήποτε αναμόρφωση αυτού.    

  Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι,  έχει κα-
ταψηφίσει τον Προϋπολογισμό και το τεχνικό 
πρόγραμμα του Δήμου οικ. έτους 2019, για 
τους γνωστούς λόγους οπότε καταψηφίζει και 
οποιαδήποτε αναμόρφωση αυτού.    

3 55. «Έγκριση ασκήσεως έφεσης του 
Δήμου Δράμας κατά της υπ΄ αριθ. 
103/2016 οριστικής απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας 
(Ειδική Διαδικασία).  

Ομόφωνα 
 Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι,  είπε 
να εξαντλούμε όλα τα περιθώρια που μας δίνει 
ο νόμος για την προάσπιση των συμφερόντων 
του Δήμου με την συγκεκριμένη περίπτωση, 
δεν έχει σχέση με την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου για την μη κατάσχεση λογαρια-
σμών, είναι σε άλλη Κατηγορία και με την έν-
νοια αυτή να εξαντληθούν όλα τα Νομικά περι-
θώρια.  

4 56. Έγκριση  ασκήσεως έφεσης, κατά 

της ως άνω της υπ΄ αριθ. 86/2017 

οριστικής απόφασης του Μονομε-

λούς Πρωτοδικείου Δράμας (Ειδική 

Διαδικασία) 

Ομόφωνα 
 Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι,  είπε 
να εξαντλούμε όλα τα περιθώρια που μας δίνει 
ο νόμος για την προάσπιση των συμφερόντων 
του Δήμου με την συγκεκριμένη περίπτωση, 
δεν έχει σχέση με την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου για την μη κατάσχεση λογαρια-
σμών, είναι σε άλλη Κατηγορία και με την έν-
νοια αυτή να εξαντληθούν όλα τα Νομικά περι-
θώρια.  

5 57.  Έγκριση  ασκήσεως έφεσης, κατά 
της ως άνω της υπ΄ αριθ. 8/2018 
οριστικής απόφασης του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Δράμας (Ειδική 
Διαδικασία Περιουσιακών Διαφο-
ρών) 

Ομόφωνα 
 Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι,  είπε 
να εξαντλούμε όλα τα περιθώρια που μας δίνει 
ο νόμος για την προάσπιση των συμφερόντων 
του Δήμου με την συγκεκριμένη περίπτωση, 
δεν έχει σχέση με την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου για την μη κατάσχεση λογαρια-
σμών, είναι σε άλλη Κατηγορία και με την έν-
νοια αυτή να εξαντληθούν όλα τα Νομικά περι-
θώρια.  

6 58. Αποδοχή ή μη δωρεάς ανέγερσης 

μνημείου. 

Κατά πλειοψηφία  
 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι,  είπε ότι 
ακολουθώντας την πεπατημένη ο κύριος Δή-



μαρχος όπως και ο προηγούμενος Δήμαρχος 
Δράμας, αλλά και παλαιότερα άλλοι θεσμικοί 
φορείς της Δράμας. Ζητούν τις χορηγίες αν-
θρώπων, επιχειρήσεων κατά τα άλλα εύρω-
στων, με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και εν 
προκειμένου η εταιρεία Παυλίδης, που είναι μία 
από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως στον τομέα 
του μαρμάρου. Έχοντας μάλιστα τα τελευταία 
χρόνια επενδύσει τεράστια ποσά στην Βόρεια 
Μακεδονία. Που στοιχειωδώς δεν έχει τον α-
παιτούμενο αστικού καθωσπρεπισμού και δεν 
επιτρέπει μέσα στις επιχειρήσεις του, εν ώρα 
διαλείμματος να μπαίνουν ανώτερα συνδικαλι-
στικά στελέχη για την ενημέρωση των εργαζο-
μένων συνταγματικό δικαίωμα. Με τέτοιου εί-
δους δωρεές δεν μπορούν να ξεπλένουν την 
όλη ιστορία τους. Τρανταχτό παράδειγμα δε-
κάδες εργοδοτικά εγκλήματα σε επίπεδο Δρά-
μας. Ο Δήμος της Δράμας από τα έσοδά του 
θα μπορούσε να καλύψει αυτήν την δαπάνη, 
γιατί δαπανά δεκάδες χιλιάδες Ευρώ σε άλλες 
εκδηλώσεις οι οποίες δεν είναι του ανάλογου 
ενδιαφέροντος.     

 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Ηλιόπουλο Στέργιο διότι,  είπε ότι 
θεωρεί ότι ένα μνημείο πάνω στα εκατό χρόνια 
από την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνι-
σμού, θα έπρεπε να στηθεί στον Δήμο και ό-
σον αφορά την αισθητική του δεν μπορώ να 
αναφερθώ, θα αναφερθώ εκτενέστερα στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο. Διαφωνώ και θεωρώ ότι θα 
πρέπει να γίνει με δαπάνη των χρημάτων του 
Δήμου, ώστε να είναι ένα μνημείο που να έχει 
κοινή αναφορά σ’ όλους τους Δημότες και όχι 
σε μια συγκεκριμένη εταιρεία.  

7 59. Έγκριση Απολογιστικών στοιχεί-
ων για την λειτουργία του Καταστή-
ματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Κοινωνικό Παντοπωλείο) Δήμου 
Δράμας για το B΄ Εξάμηνο 2018.  

Ομόφωνα 
 Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Ηλιόπουλου Στέργιου διότι,  
είπε ότι συμφωνεί ως προς την τυπική απεικό-
νιση ναι γιατί ήτανε και αυτός μέσα αλλά όσον 
αφορά το πώς θα γινόταν η διαχείριση υπάρχει 
διαφοροποίηση, θα έπρεπε να υπάρχουν δια-
φορετικά προϊόντα.   

8 60. Έγκριση 4ου Πρακτικού Διαγωνισ-
μού για την ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-
ΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ.  

Ομόφωνα 
 

9 61. Έγκριση όρων δημοπράτησης και 
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισ-
μού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ-
ΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»  

Ομόφωνα 
     Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι,  είπε 
ότι συμφωνεί με την επιφύλαξη εφόσον δεν 
υπάρχουνε μέσα όροι οι οποίοι αποκρύπτουνε 
κάποια στοιχεία.   

     Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Ηλιόπουλου Στέργιου διότι,  
είπε ότι συμφωνεί με τον κ. Στεφανίδη Ιωάννη.  

10 62. Έγκριση όρων δημοπράτησης και 
συγκρότηση της  Επιτροπής Δια-
γωνισμού της μελέτης: «Μελέτη ο-
ριοθέτησης χειμάρρου Μεταμόρ-
φωσης Σωτήρος και Περιβαλλοντι-
κές Μελέτες οριοθετημένων χειμάρ-
ρων» 

Ομόφωνα 
 



11 63. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 
και έγκριση όρων διακήρυξης συ-
νοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια σπόρων χλοοτάπητα, 
φυταρίων, δενδρυλλίων, τύρφης, 
κηπευτικού χώματος, λιπασμάτων 
και φυτοφαρμάκων»  

Ομόφωνα 
 

 

    Δράμα 12-03-2019 
      Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


