
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
12/08-05-2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 94. 1)Έκτακτο        
Έγκριση διαδικασίας προμήθειας 

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

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι δεν  δέχε-
ται να συζητηθούν ως έκτακτα και δεύτερον 
δεν μπορεί να αποφασίσει διότι ως έκτακτα δεν 
είχε τον χρόνο να τα μελετήσει. 

2 95. 2)Έκτακτο        
Έγκριση όρων δημοπράτησης, ψή-
φιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου:   
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΜΑ 
ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ»  

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι δεν  δέχε-
ται να συζητηθούν ως έκτακτα και δεύτερον 
δεν μπορεί να αποφασίσει διότι ως έκτακτα δεν 
είχε τον χρόνο να τα μελετήσει.  

3 96. 3)Έκτακτο     
Έγκριση όρων δημοπράτησης, ψή-
φιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έρ-
γου:« Α Ν Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η  W C  
Α Μ Ε Α  Σ Τ Ο  Π Α Ρ Κ Ο  Α Γ .  
Β Α Ρ Β Α Ρ Α Σ  »  

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι δεν  δέχε-
ται να συζητηθούν ως έκτακτα και δεύτερον 
δεν μπορεί να αποφασίσει διότι ως έκτακτα 
δεν είχε τον χρόνο να τα μελετήσει.  

4 97. Έγκριση απευθείας ανάθεσης μικρού 
έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕ-
ΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ» 
και απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
του Κ.Α. 30.7321.32 

Ομόφωνα 
 

5 98. 4η 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.    

6 99. Έγκριση όρων διεξαγωγής συνοπτι-
κού  διαγωνισμού για την εκτέλεση 
της υπηρεσίας ¨Εργασία υποστήρι-
ξης και συντήρησης των ηλεκτρομη-
χανολογικών εγκαταστάσεων δημο-
τικών μεγάρων παλαιού και νέου 
και συντήρησης και επισκευής των 
ηλεκτρομηχανολογικών των αθλητι-
κών εγκαταστάσεων και εργασίες 
συντήρησης (καθαρισμός κλπ) λεβη-
τοστασίων και μηχανημάτων θέρ-
μανσης–ψύξης (κλιματιστικών) κοι-
νοτικών και δημοτικών κτιρίων 
”,ψήφιση πίστωσης  και απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης των ΚΑ 
10.6261.20, ΚΑ 15.6261.05 και Κ.Α. 
10.6261.02.» 

Ομόφωνα 



7 100. Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης 

Υποχρέωσης Δαπάνης 

Ομόφωνα 
 

8 101. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου . 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 λό-
γω εκτάκτων αναγκών προσλαμβάνει κατά 
περίπτωση δικηγόρους για θέματα που αφο-
ρούν αυτό, αυτό, αυτό, τις υποθέσεις δηλαδή 
να τις κατηγοριοποιήσουμε σε τέσσερις πέντε 
κατηγορίες και να καλούμε τους δικηγόρους 
πού έχουν γνώσει και εμπειρία επί των συγκε-
κριμένων 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 
κατά πόσον γνωρίζουν τα θέματα η δεν τα 
γνωρίζουν έχουν ασχοληθεί μάλλον όχι γνωρί-
ζουν γιατί εντάξει όλοι από την στιγμή πού εί-
ναι έγκριτη νομικοί όλοι γνώση των νομικών 
θα έχουν 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 
διαζύγια , άλλος είναι εδώ, άλλος είναι εκεί. 
Έτσι θα ήταν ένας τρόπος. Και δεύτερος τρό-
πος θα μπορούσε να είναι εάν δεν θέλουμε να 
το κάνουμε αυτό να καταθέσουμε εδώ στην 
επιτροπή κάποια ονόματα να επιλέξουμε αυτά 
τα ονόματα έστω κατά πλειοψηφία εσείς θα 
πείτε σ’ αυτούς που θα απευθυνόμαστε ότι 
μιλήσαμε μαζί τους και δέχονται να αναλαμβά-
νουν υποθέσεις 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 εν-
διέφερε, ασχοληθήκαμε με το ποιοι θα είναι οι 
δικηγόροι και δεν παίρναμε τον έναν και τον 
άλλον τυχαία η σκόπιμα. 

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

9 102. 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 08-05-2018 
         Ο  γραμματέας   
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


