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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 258. 1ο Έκτακτο 
Ψήφιση πιστώσεων  

 

   Ομόφωνα  

2 259. 2ο Έκτακτο  
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου . 

                      Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του τακτικού μέλους 
της επιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη ο οποί-
ος είπε ότι ως προς την πρόσληψη πληρεξού-
σιου δικηγόρου ψηφίζει ναι, ως προς τα ονό-
ματα που προτάθηκαν διαφωνεί γιατί δεν γνω-
ρίζει τους αναφερόμενους δικηγόρους και δεν 
ξέρει τα αποτελέσματα που θα έχουν.  

3 260. 3οΈκτακτο         
8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017. 

   Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι,  δεν έχει ψηφίσει 
τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 
2017 όπως ανέφερε, οπότε δεν ψηφίζει και 
οποιαδήποτε αναμόρφωση αυτού.  

4 261. 4οΈκτακτο  
Καθορισμός τέλους εγκατάστασης Ψυ-

χαγωγικών Παιδιών στους χώρους 

που έχει οριοθετηθεί η πραγματοποίη-

ση της  Ονειρούπολης  2017-2018. 

   Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
Στεφανίδης Ιωάννη διότι, έχει διαφορετική 
προσέγγιση στα ζητήματα της αισθητικής και 
των αξιών και υπό την έννοια αυτή, όλη η 
προσπάθεια που γίνεται στο όνομα της Ονει-
ρούπολης, δεν τον βρίσκει καθόλου σύμφωνο. 

5 262. Κατακύρωση  πρακτικών δημοπρασί-
ας εκμίσθωσης του Κυλικείου του Δη-
μοτικού Σταδίου του Δήμου Δράμας» 

                    Ομόφωνα 

6 263. Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης Υ-
ποχρέωσης Δαπάνης 

   Ομόφωνα  

7 264. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και 
έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού με σφραγισμένες προ-
σφορές για την « προμήθεια εξοπλι-
σμού (hardware) & λογισμικών (soft-
ware )» και ψήφιση πίστωσης. 

Ομόφωνα.  
 

8 265. 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης μικρού 
έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΣΚΑΛΩΤΗΣ»,  
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 
Κ.Α. 30.7323.100 και κατάργηση της 
απόφασης Ο.Ε. 215/2017 που αφορά 
την έγκριση όρων δημοπράτησης. 
 

   Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επι-

τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι,  θεωρεί ότι 
δεν στέκει το επιχείρημα ότι θα κερδηθεί χρό-
νος, ο χρόνος ήδη προχώρησε για τον διαγω-
νισμό και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 
κανονικά όπως ξεκίνησε. 

Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι,  είπε ότι 
συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη διότι το να ανα-
καλείς μία απόφαση και να παίρνεις μία άλλη 
δεν  στέκει θα μπορούσε από την αρχή να γίνει 
μα απ’ ευθείας ανάθεση και να μην υπάρχει 
κανένα πρόβλημα.  

9 266. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου . Ομόφωνα.  
10 267. Ψήφιση πιστώσεων Ομόφωνα. 
 

       Δράμα 31-10-2017 
         Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος        


