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1 27.  Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνε-

δρίασης και συζήτηση θέματος ως κα-

τεπείγον. 

Κατά πλειοψηφία  
 

Κρίθηκε η  συνεδρίαση ως κατεπείγουσα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν. 3852/2010, για  το λόγο ότι πρέπει να ληφ-

θεί απόφαση στο θέμα της ημερήσιας διάτα-

ξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμ-

φερόντων του Δήμου Δράμας, μειοψηφού-

ντος του Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, σύμ-

φωνα με τα δεδομένα και τη σχετική νομοθε-

σία, δεν θα δικαιωθεί ο Δήμος στην Επιτροπή 

του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 

 28.  Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμο-

δότησης 

Κατά πλειοψηφία  

 

Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 

κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είναι απαράδεκτο 

ενώ, όπως αναφέρεται και στο συνημμένο ει-

σηγητικό της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 

την 11
η
 Ιανουαρίου 2018,(αρ. πρωτ. οικ. 

1314/11-01-2018) περιήλθε σε γνώση της υ-

πηρεσίας η υπ΄ αριθμ. 197/10-01-2018 από-

φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μ. Θ., δηλαδή έχουν παρέλθει 30 

ημέρες , καλείται σήμερα κατεπειγόντως η 

Ο.Ε. να αποφασίσει και ενώ έχει ήδη γίνει 

προεργασία όπως αναφέρθηκε από το μέλος 

Σολάκη Άγγελο. Οι διαδικασίες αυτές, δεν εί-

ναι διαδικασίας για έναν θεσμό που θέλει να 

έχει τη σοβαρότητα που πρέπει.  

Συμφωνεί ως προς το κατεπείγον της συνε-

δρίασης διότι, πρέπει  να ασκηθεί προσφυγή, 

παρόλο που πιστεύει ότι δεν θα δικαιωθεί ο 

Δήμος στην Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 

3463/2006 

 

Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-

πής κ. Ηλιόπουλου Στέργιου  διότι, είναι 

απαράδεκτο ενώ, όπως αναφέρεται και στο 

συνημμένο εισηγητικό της Δ/νσης Διοικητι-

κών Υπηρεσιών, την 11
η
 Ιανουαρίου 

2018,(αρ. πρωτ. οικ. 1314/11-01-2018) πε-

ριήλθε σε γνώση της υπηρεσίας η υπ΄ αριθμ. 

197/10-01-2018 απόφαση του Συντονιστή της 



Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ. Θ., δηλαδή 

έχουν παρέλθει 30 ημέρες , καλείται σήμερα 

κατεπειγόντως η Ο.Ε. να αποφασίσει και ενώ 

έχει ήδη γίνει προεργασία όπως αναφέρθηκε 

από το μέλος Σολάκη Άγγελο. Ανέφερε επίσης 

πως το θέμα είναι και ουσιαστικό διότι, οι α-

ποφάσεις στο ΔΣ πρέπει να λαμβάνονται με 

παρουσία όλων των δημοτικών συμβούλων, 

ειδικά σε θέματα προϋπολογισμού. 

 
 

 

 

 

 

      Δράμα 09-02-2018 

         Η  γραμματέας   

 

Τσιπουρίδου Αγγελική          


