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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 50. 1)Έκτακτο        
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου . 

Κατά Πλειοψηφία 
 Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής κ. 

Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι για τους πληρε-

ξούσιους 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 ανακοί-
νωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θεματικά. Ο Δήμος 
λόγω εκτάκτων αναγκών προσλαμβάνει κατά περί-
πτωση δικηγόρους για θέματα που αφορούν αυτό, 
αυτό, αυτό, τις υποθέσεις δηλαδή να τις κατηγοριο-
ποιήσουμε σε τέσσερις πέντε κατηγορίες και να κα-
λούμε τους δικηγόρους πού έχουν γνώσει και εμπει-
ρία επί των συγκεκριμένων θεμάτων να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον και απ’ αυτή την λίστα που θα σχηματί-
σουμε να κάνουμε τις αναθέσεις βλέποντας δηλαδή 
και στα παραστατικά που θα μας υποβάλλουν κατά 
πόσον γνωρίζουν τα θέματα η δεν τα γνωρίζουν 
έχουν ασχοληθεί μάλλον όχι γνωρίζουν γιατί εντάξει 
όλοι από την στιγμή πού είναι έγκριτη νομικοί όλοι 
γνώση των νομικών θα έχουν αλλά να έχουν ιδιαίτε-
ρη εμπειρία στην διαχείριση των θεμάτων. Γιατί 
πλέον όλοι οι δικηγόροι παίρνουν κατά την εξάσκη-
ση των καθηκόντων τους και κάποια εξειδίκευση 
ανάλογα με το τι ασχολούνται, άλλος είναι στα δια-
ζύγια , άλλος είναι εδώ, άλλος είναι εκεί. Έτσι θα 
ήταν ένας τρόπος. Και δεύτερος τρόπος θα μπο-
ρούσε να είναι εάν δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό 
να καταθέσουμε εδώ στην επιτροπή κάποια ονόμα-
τα να επιλέξουμε αυτά τα ονόματα έστω κατά 
πλειοψηφία εσείς θα πείτε σ’ αυτούς που θα απευ-
θυνόμαστε ότι μιλήσαμε μαζί τους και δέχονται να 
αναλαμβάνουν υποθέσεις του Δήμου και να πηγαί-
νουμε 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 πρέ-
πει να έχει μία διαδικασία η οποία να εγγυάται το ότι 
καταβάλλαμε κόπο, μας ενδιέφερε, ασχοληθήκαμε 
με το ποιοι θα είναι οι δικηγόροι και δεν παίρναμε 
τον έναν και τον άλλον τυχαία η σκόπιμα. 

2 51. 2)Έκτακτο            

 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .                                      

Κατά Πλειοψηφία 
Κατά Πλειοψηφία 

     Βλέπε απόφαση 50. 
3 52. 3)Έκτακτο            

 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .                                      

Κατά Πλειοψηφία 
     Βλέπε απόφαση 50.  

4 53. 4)Έκτακτο            

 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου . 

Κατά Πλειοψηφία 
     Βλέπε απόφαση 50. 

5 54. 5)Έκτακτο            

 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου . 

Κατά Πλειοψηφία 
     Βλέπε απόφαση 50.  

6 55. 6)Έκτακτο            

 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου . 

Κατά Πλειοψηφία 
     Βλέπε απόφαση 50.  

7 56. Ορισμός Επιτροπής υπαλλήλων για 
τη διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώ-
σεων επιτροπών διαγωνισμών δη-
μοσίων συμβάσεων. 

Ομόφωνα 
 

8 57. Eξωδικαστικός συμβιβασμός του 
Δήμου Δράμας με το ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία ΕΛΚΕ Τεχνολογικό Εκ-
παιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης, που εδρεύει 

Κατά Πλειοψηφία 
 Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, είπε ότι διαφωνεί 
γιατί ο ρόλος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
είναι παιδαγωγικός και όχι ρόλος εκτέλεσης 



στον Άγιο Λουκά Καβάλας, με ΑΦΜ 
090140841». 

μελετών κατά ανάθεση.  

9 58. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 
και έγκριση όρων διακήρυξης συνο-
πτικού διαγωνισμού με σφραγισμέ-
νες προσφορές για την «Προμήθεια 
σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, 
οργανικού υλικού  (τύρφη), κηπευ-
τικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμά-
κων, λιπασμάτων κτλ» και ψήφιση 
πιστώσεων» 

Ομόφωνα 
 

10 59. Έγκριση όρων επανεκμίσθωσης δυο 

(2) καταστημάτων με αριθμό Νο 15 

& 16  στην δημοτική λαχαναγορά 

Αρκαδικού. 

Ομόφωνα 
 

11 60. Έγκριση όρων επανεκμίσθωσης ισό-
γειου δημοτικού καταστήματος με 
αριθμό 4Α (παλαιό 5β) το οποίο βρί-
σκεται στο ανακαινισμένο κτίριο του 
παλαιού Δημαρχείου. 

Ομόφωνα 
.  

12 61. Έγκριση όρων επανεκμίσθωσης δια-
μερίσματος ιδιοκτησίας Δήμου Δρά-
μας επί της οδού Ανδρέα Κάλβου 19 
στον 1ο όροφο. 

Ομόφωνα 
 

13 62. Χορήγηση διατακτικών σε άπορους 
δημότες 

Ομόφωνα 
 

14 63. Ανάκληση της με αριθμό 32/2018 α-
πόφασης της Ο.Ε. – Ορισμός πληρε-
ξούσιου δικηγόρου. 

Κατά Πλειοψηφία 
     Βλέπε απόφαση 50.  

15 64. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 2 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 κατακύ-
ρωση του διαγωνισμού.  

 

16 65. Γ’ Συμπληρωματική πρόταση για την 
2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018. 

 

17 66. Ψήφιση πιστώσεων  

18 67. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου . Κατά Πλειοψηφία 
     Βλέπε απόφαση 50.  

      Δράμα 19-03-2018 
         Ο  γραμματέας   
 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


