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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 39. 1)Έκτακτο        
Έγκριση όρων επαναδημοπράτησης 

του ισόγειου δημοτικού καταστήμα-
τος επί της οδού Λαμπριανίδη & Άρ-
μεν στην Δράμα.                                  

Ομόφωνα 
  

2 40. 2)Έκτακτο            

 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .                                      

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Ζαχαριάδη Παύλου διότι, είπε να 
γίνει μία γνωστοποίηση από τον Δήμο ένα δελ-
τίο τύπου στο οποίο να λέμε, να καλούμε τους 
δικηγόρους να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται να 
πάρουν υποθέσεις του Δήμου να γνωστοποιή-
σουν την πρόθεσή τους να αναλάβουν υπόθε-
ση του Δήμου και να πουν που εξειδικεύονται 
έτσι ώστε να έχουμε δέκα πέντε (15) άτομα, 
και ανάλογα με την εξειδίκευση του καθένα να 
παίρνουμε από την λίστα ανάλογα και τον εν-
διαφερόμενο γιατί αλλιώς δεν βρίσκεται άκρη. 
Σ’ αυτό το θέμα συμφωνώ και το ψηφίζω μόνο 
και μόνο επειδή η προτεινόμενη δικηγόρος 
είναι γνώστης του θέματος και έχει εξειδίκευση 
σ’ αυτόν τον τομέα.  
         Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Ζαχαριάδη Παύλου διότι, είπε 
ότι συμφωνεί με τον κ. Ζαχαριάδη Παύλου.  

3 41. 3)Έκτακτο            

 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .                                      

Κατά Πλειοψηφία 
     Μειοψηφούντος του μέλους της επι-

τροπής κ. Ζαχαριάδη Παύλου διότι, είπε να 
γίνει μία γνωστοποίηση από τον Δήμο ένα δελ-
τίο τύπου στο οποίο να λέμε, να καλούμε τους 
δικηγόρους να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται να 
πάρουν υποθέσεις του Δήμου να γνωστοποιή-
σουν την πρόθεσή τους να αναλάβουν υπόθε-
ση του Δήμου και να πουν που εξειδικεύονται 
έτσι ώστε να έχουμε δέκα πέντε (15) άτομα, 
και ανάλογα με την εξειδίκευση του καθένα να 
παίρνουμε από την λίστα ανάλογα και τον εν-
διαφερόμενο γιατί αλλιώς δεν βρίσκεται άκρη.  
          Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Ηλιόπουλο Στέργιο διότι, είπε ότι 
συμφωνεί με τον κ. Ζαχαριάδη Παύλου.  

4 42. 4)Έκτακτο            

 2η Αναμόρφωση προϋ/σμου οικ. έ-

τους 2018 .                                      

Κατά Πλειοψηφία 
 Μειοψηφούντος του μέλους της 

επιτροπής κ. Ζαχαριάδη Παύλου 
διότι, είπε ότι διαφωνεί για μερικούς 
κωδικούς και θα τοποθετηθεί επ’ αυ-
τού στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

  Μειοψηφούντος του μέλους της 
επιτροπής κ. Ηλιόπουλου Στέργιου 
διότι,  είπε ότι συμφωνεί με τον κύριο 
Ζαχαριάδη και θα τοποθετηθεί επ’ 
αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο.    

 



 

5 43. Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της ε-
πιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγη-
σης των προσφορών του διαγωνι-
σμού ανάθεσης της εργασίας ''Ανά-
θεση χωματουργικών και άλλων ερ-
γασιών με τη χρήση μηχανημάτων 
έργου και μεταφοράς υλικών με τη 
χρήση φορτηγών Δ.Χ.'' και ανάδειξη 
προσωρινών αναδόχων ανά τμήμα 
εργασίας.  

Ομόφωνα 
 

 

6 44. Ανακήρυξη  προσωρινών αναδόχων 

του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής 

Συνδρομής»  

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Ζαχαριάδη Παύλου διότι, είπε ότι 
σ’ αυτή την φάση της διαδικασίας δεν μπορού-
με να μην το ψηφίσουμε απλά έχει προκύψει 
ότι οι όροι που είχαμε ψηφίσει εμπεριείχαν μέ-
σα μη υποχρεωτικούς όρους που ενδεχόμενα 
απέκλειαν το ενδιαφέρον και άλλων επιχειρή-
σεων. Το ψηφίζω  αλλά δηλώνω μεταγενέστε-
ρα και εκπρόθεσμα την αντίθεση μου με τους 
όρους.  
         Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής κ. Ηλιόπουλος Στέργιος διότι, 
είπε ότι συμφωνεί με τον κ. Ζαχαριάδη Παύ-
λου, αλλά στην περίπτωση που σε άλλους 
διαγωνισμούς υπάρχουν πρόσθετοι όροι από 
τις υπηρεσίες, αυτές πρέπει να τις γνωρίζουμε 
εκ των προτέρων για να αποφασίζουμε εάν θα 
τις συμπεριλάβουμε η όχι στην ψήφιση των 
όρων διακήρυξης, όπως στην προκυμμένη 
μεταγενέστερα αντιληφθήκαμε ότι υπήρχαν 
τέτοιοι όροι που με βρίσκουν αρνητικό.  

7 45. Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 
του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια  γραφικής ύλης – λοι-
πών υλικών γραφείου & υλικού ε-
κτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4, 
Α3).  

Ομόφωνα 
 

8 46. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου . Κατά Πλειοψηφία 
     Μειοψηφούντος του μέλους της επι-

τροπής κ. Ζαχαριάδη Παύλου διότι, είπε να 
γίνει μία γνωστοποίηση από τον Δήμο ένα δελ-
τίο τύπου στο οποίο να λέμε, να καλούμε τους 
δικηγόρους να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται να 
πάρουν υποθέσεις του Δήμου να γνωστοποιή-
σουν την πρόθεσή τους να αναλάβουν υπόθε-
ση του Δήμου και να πουν που εξειδικεύονται 
έτσι ώστε να έχουμε δέκα πέντε (15) άτομα, 
και ανάλογα με την εξειδίκευση του καθένα να 
παίρνουμε από την λίστα ανάλογα και τον εν-
διαφερόμενο γιατί αλλιώς δεν βρίσκεται άκρη.  

          Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Ηλιόπουλο Στέργιο διότι, είπε ότι  

συμφωνεί με τον κ. Ζαχαριάδη Παύλου.  
9 47. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 

και έγκριση όρων διακήρυξης ανοι-
κτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές για την 
«Προμήθεια Οχημάτων» και ψήφιση 
πίστωσης» 

Ομόφωνα 
 



10 48. Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης 

Υποχρέωσης Δαπάνης 

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Ζαχαριάδη Παύλο διότι, είπε ότι δεν το 
ψηφίζει διότι είχαμε κάνει πρόταση πώς μπορεί 
να καλυφθεί η όλη διαδικασία έστω για ένα 
μήνα από τις υπάρχουσες καθαρίστριες. 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Ηλιόπουλο Στέργιο διότι,  συμφωνεί με 
τον κύριο Ζαχαριάδη, και γιατί έχει καταψηφί-
σει το πόσα χρήματα θα πάρει τον μήνα οπότε 
το καταψηφίζει.    

11 49. Ψήφιση πιστώσεων Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Ζαχαριάδη Παύλο διότι, είπε ότι διαφωνεί 
με την διάθεση των πιστώσεων για πολλούς 
λόγους τους οποίους θα αναλύσει στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο, οπότε δεν ψηφίζει και την ψήφι-
ση. 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Ηλιόπουλο Στέργιο διότι,  συμφωνεί με 
τον κύριο Ζαχαριάδη, για τους γνωστούς λό-
γους οπότε καταψηφίζει και κάθε ψήφιση.  

      Δράμα 01-03-2018 
         Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


