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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 68. 1)Έκτακτο        
Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφι-

ση πίστωσης και συγκρότηση επιτρο-
πής Διαγωνισμού της μελέτης:  «ΜΕ-
ΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙ-
ΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» 

Ομόφωνα 
 

2 69. Κατακύρωση πρακτικών του συνο-
πτικού διαγωνισμού τιμή για την 
«Προμήθεια  γραφικής ύλης - λοιπών 
υλικών γραφείου & υλικού εκτυπώ-
σεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4, Α3)»  

Ομόφωνα 
 

3 70.  Κατακύρωση πρακτικών δημοπρα-

σίας εκμίσθωσης του ισόγειου δημο-

τικού καταστήματος επί της οδού 

Λαμπριανίδη & Άρμεν στην Δράμα.» 

Ομόφωνα 
 

4 71. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 

για τη συνέχιση ή μη του εξώδικου 

καθορισμού τιμής μονάδας αποζη-

μιώσεως προσκυρούμενου εδαφικού 

τμήματος. 

Κατά Πλειοψηφία 
  Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-

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. 

    Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, είπε ότι 
συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ.  

5 72. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου . Κατά Πλειοψηφία 
  Βλέπε απόφαση 71.  

6 73. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου . Κατά Πλειοψηφία 
   Βλέπε απόφαση 71.  

7 74. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου . Κατά Πλειοψηφία 
     Βλέπε απόφαση 71.  

8 75. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου . Κατά Πλειοψηφία 
     Βλέπε απόφαση 71. 

9 76. Καθορισμός  όρων  διενέργειας ανο-

ιχτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγω-

νισμού με προφορική προσφορά για 

την εκποίηση των  εγκαταλελειμμέ-

νων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής 

(ΟΤΚΖ) του Δήμου Δράμας 

Ομόφωνα 
 

10 77. Ψήφιση πιστώσεων Κατά Πλειοψηφία 
  Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, δεν έχει ψηφί-
σει τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 
2018, οπότε δεν ψηφίζει και κάθε ψήφιση. 
  Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι,  έχει κατα-
ψηφίσει τον Προϋπολογισμό και το τεχνικό 
πρόγραμμα του Δήμου οικ. έτους 2018, για 
τους γνωστούς λόγους οπότε καταψηφίζει και 
κάθε ψήφιση.    

      Δράμα 04-04-2018 
         Ο  γραμματέας   
 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


