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1 31. 1)Έκτακτο                                        

«Λήψη απόφασης σχετικά με  εκδί-

καση ένστασης κατά της αριθμ. 

3375/1-2-2018 διακήρυξης για την 

ανάθεση της σύμβασης παροχής γε-

νικών υπηρεσιών με τίτλο:'' Ανάθεση 

χωματουργικών και άλλων εργασι-

ών με τη χρήση μηχανημάτων έργου 

και μεταφοράς υλικών με τη χρήση 

φορτηγών Δ.Χ''» 

Κατά Πλειοψηφία 
Στη συνέχεια ο κ. Σολάκης Άγγελος εισηγη-
τής του θέματος πρότεινε την απόρριψη της 
ένστασης για τυπικούς λόγους και προχωράμε 
όπως ακριβώς έχει. Διότι πέρα από το οικονο-
μικό στοιχείο και πέρα από την ονομαστική 
αξία της ωφέλειας η οποία θα είναι προσφέρο-
ντας ένα παλαιότερο μηχάνημα ένα υποδιαί-
στερο μηχάνημα ένα παλαιότερο μηχάνημα 
καλλίτερη τιμή άρα μεγαλύτερη έκπτωση. Το 
θέμα είναι επειδή ξέρω στην πραγματικότητα 
ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε ώρες αιχμής και 
σε εποχές αιχμής όπως το καλοκαίρι για τα 
χόρτα δεν σηκώνει καμία καθυστέρηση ίσα – 
ίσα ένα μηχάνημα το οποίο είναι προηγμένο 
είναι καινούργιο δηλαδή και έχει ιπποδύναμη 
επαρκής και μεγάλη ακόμη και αυτό δεν μπο-
ρεί να ανταπεξέλθει σε περιόδους αιχμής. Αυτή 
λοιπόν η δουλειά θέλει πραγματικά να βάλουμε 
δικλίδα όσον αφορά την ποιότητα του μηχανή-
ματος γιατί τότε και μόνο τότε θα μπορέσουμε 
να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη διαδικασία 
του έργου. 
      Την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Παπαδόπουλου Γεώργιου, είπε 
ότι ταυτίζεται με τον κ. Σολάκη Άγγελο για ένα 
και μοναδικό λόγο μην τυχόν και βρεθούμε 
μέσ’ το καλοκαίρι χωρίς  JCB.  
      Την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κα. Κρυοφυλλίδου Ζωή, είπε ότι 
ταυτίζεται με τον κ. Σολάκη Άγγελο με το σκε-
πτικό στην επόμενη διακήρυξη με το ίδιο θέμα 
τα χρόνια για το μηχάνημα να γίνουν Είκοσι 
(20). 
      Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Βασιλειάδη Αναστάσιου, είπε ότι ψη-
φίζει Λευκό. 
      Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, είπε ότι η πρόταση 
του είναι να επαναπροκυρήξουμε τον διαγωνι-
σμό με νέου όρους διότι προκύπτει σαφέστατα 
ότι ο Δήμος θα έχει οικονομικό όφελος.  

     Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος είπε 
ότι πρέπει να γίνει επαναδημοπράτηση της 
συγκεκριμένης δράσης του Δήμου, γιατί λόγοι 
σοβαροί επιβάλουν για την διασφάλιση των 
συμφερόντων του Δήμου. Και αλλαγή στους 
όρους της διακήρυξης, το χρονικό περιθώριο 
το οποίο τίθεται στις σημερινές συνθήκες νομί-
ζω εκτιμώ ότι δεν είναι επαρκείς για να στοι-
χειοθετήσουν την αντίληψη ότι τα χρόνια ενός 
μηχανήματος είναι και αυτά που πιστοποιούν 
στο κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί η όχι 
στην εκτέλεση του έργου.   

2 32. 2)Έκτακτο                                                 Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-



Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου . 

 

πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι για 
τους πληρεξούσιους δικηγόρους εγώ δεν θα 
ψηφίσω από δω και πέρα κανένα θέμα. Διότι 
πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε με καλλίτερο 
τρόπο όσον αφορά ακόμα και τα συμφέροντα 
του Δήμου. Να κάνουμε μία ανακοίνωση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος θεματικά. Ο Δήμος λόγω 
εκτάκτων αναγκών προσλαμβάνει κατά περί-
πτωση δικηγόρους για θέματα που αφορούν 
αυτό, αυτό, αυτό, τις υποθέσεις δηλαδή να τις 
κατηγοριοποιήσουμε σε τέσσερις πέντε κατη-
γορίες και να καλούμε τους δικηγόρους πού 
έχουν γνώσει και εμπειρία επί των συγκεκριμέ-
νων θεμάτων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και 
απ’ αυτή την λίστα που θα σχηματίσουμε να 
κάνουμε τις αναθέσεις βλέποντας δηλαδή και 
στα παραστατικά που θα μας υποβάλλουν κα-
τά πόσον γνωρίζουν τα θέματα η δεν τα γνωρί-
ζουν έχουν ασχοληθεί μάλλον όχι γνωρίζουν 
γιατί εντάξει όλοι από την στιγμή πού είναι έ-
γκριτη νομικοί όλοι γνώση των νομικών θα έ-
χουν αλλά να έχουν ιδιαίτερη εμπειρία στην 
διαχείριση των θεμάτων. Γιατί πλέον όλοι οι 
δικηγόροι παίρνουν κατά την εξάσκηση των 
καθηκόντων τους και κάποια εξειδίκευση ανά-
λογα με το τι ασχολούνται, άλλος είναι στα δια-
ζύγια , άλλος είναι εδώ, άλλος είναι εκεί. Έτσι 
θα ήταν ένας τρόπος. Και δεύτερος τρόπος θα 
μπορούσε να είναι εάν δεν θέλουμε να το κά-
νουμε αυτό να καταθέσουμε εδώ στην επιτρο-
πή κάποια ονόματα να επιλέξουμε αυτά τα ο-
νόματα έστω κατά πλειοψηφία εσείς θα πείτε 
σ’ αυτούς που θα απευθυνόμαστε ότι μιλήσαμε 
μαζί τους και δέχονται να αναλαμβάνουν υπο-
θέσεις του Δήμου και να πηγαίνουμε σ’ αυτούς 
που θα επιλέξουμε από τον έναν στον άλλο και 
έτσι να γίνεται ένας κύκλος, γι’ αυτούς που θα 
επιλέξουμε. Με κάποιο τρόπο πάντως πρέπει 
να έχει μία διαδικασία η οποία να εγγυάται το 
ότι καταβάλλαμε κόπο, μας ενδιέφερε, ασχο-
ληθήκαμε με το ποιοι θα είναι οι δικηγόροι και 
δεν παίρναμε τον έναν και τον άλλον τυχαία η 
σκόπιμα.  

3 33. Έγκριση Απολογιστικών στοιχείων 
για την λειτουργία του Καταστήμα-
τος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο) Δήμου Δρά-
μας για το B΄ Εξάμηνο 2017.  

Ομόφωνα 
 

4 34. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής 
και αξιολόγησης προσφορών διαγω-
νισμών για ανάθεση συμβάσεων γε-
νικών υπηρεσιών της Δ/νσης Δόμη-
σης έτους 2018.  

Ομόφωνα 
 

5 35. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της ε-

πιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγη-

σης των προσφορών του διαγωνι-

σμού ανάθεσης της εργασίας «Συ-

ντήρηση κήπων πάρκων» και κατα-

κύρωση του διαγωνισμού.  

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι,  είπε ότι η πάγια 
θέση μου είναι ότι θα έπρεπε ο Δήμος με δικό 
του στελεχιακό δυναμικό να κάνει αυτή την 
εργασία.   

 

6 36. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018. 

Κατά Πλειοψηφία 
 Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 

κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, δεν έχει ψηφίσει 



τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 
2018, οπότε δεν ψηφίζει και οποιαδήποτε α-
ναμόρφωση αυτού 

 Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι,  έχει καταψηφίσει 
τον Προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα 
του Δήμου οικ. έτους 2018, για τους γνωστούς 
λόγους οπότε καταψηφίζει και οποιαδήποτε 
αναμόρφωση αυτού.    

 
7 37. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 23/31-01-

2018 απόφασης Ο. Ε. και ορισμό εκ 
νέου  πληρεξούσιου Δικηγόρου . 

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-

πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, όπως και στην 
υπ’ αριθμ. 32/13-02-2018 απόφαση της Ο.Ε. 

8 38. Ψήφιση πιστώσεων Κατά Πλειοψηφία 
 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, δεν έχει 
ψηφίσει τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικ. 
έτους 2018, οπότε δεν ψηφίζει και κάθε ψήφι-
ση. 

 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι,  έχει κα-
ταψηφίσει τον Προϋπολογισμό και το τεχνικό 
πρόγραμμα του Δήμου οικ. έτους 2018, για 
τους γνωστούς λόγους οπότε καταψηφίζει και 
κάθε ψήφιση.    

      Δράμα 13-02-2018 
         Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


