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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 148. 1)Έκτακτο        
Κατακύρωση των πρακτικών του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισ-
μού για την «Προμήθεια Οχημάτων»   

Ομόφωνα 
    

2 149. 2)Έκτακτο        
Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 
του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση των «Υπηρεσιών διάγνω-
σης βαθμού ωριμότητας και προε-
τοιμασίας ετοιμότητας του Δήμου 
Δράμας για την συμμόρφωσή του 
στο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 
2016/679 και παροχής υπηρεσιών 
DPO – εξωτερικού υπεύθυνου προ-
στασίας δεδομένων»  

Ομόφωνα 
 

3 150. 3)Έκτακτο     
Έγκριση πρακτικού συνοπτικού δια-
γωνισμού του έργου «ΑΜΜΟΧΑΛΙ-
ΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ»  

Ομόφωνα 
 

4 151. 4)Έκτακτο     
Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ 
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ»  

Ομόφωνα 
 

5 152. 5)Έκτακτο     
Κύρωση πρακτικού Νο1 διεξαγωγής 
συνοπτικού   διαγωνισμού για «Ερ-
γασία κατεδάφισης   επικινδύνων  
και ρυμοτομουμένων κτισμάτων».  

  

6 153. 6)Έκτακτο     
Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγω-
νισμού για την «Προμήθεια υλικών 
φωτισμού .  

Ομόφωνα 

7 154. 7)Έκτακτο     
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου . 

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-

πής κ. Στεφανίδη Ιωάννη 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 επιτροπής 
κ. Ηλιόπουλο Στέργιο διότι, είπε ότι συμφω-
νεί με τον κ. Στεφανίδη Ιωάννη 

8 155. 8)Έκτακτο     
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου . 

Κατά Πλειοψηφία 
Βλέπε απόφαση 154. 

9 156. 9)Έκτακτο     
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου . 

 Κατά Πλειοψηφία 
Βλέπε απόφαση 154. 

10 157. Έγκριση όρων δημοπράτησης διε-
θνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δια-
γωνισμού με σφραγισμένες προσφο-
ρές για την «Προμήθεια Τροφίμων & 
Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντο-
πωλείου» για το οικονομικό έτος 
2019. 

Κατά Πλειοψηφία 
    Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 

κ. Στεφανίδης Ιωάννης διότι,  είπε ότι δεν το 
ψηφίζει διότι περιέχει ειδικούς όρους. 
Με την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Ηλιόπουλου Στέργιου ο οποίος 
είπε ότι ψηφίζει Ναι εφόσον δεν υπάρχουν 
προαιρετικοί όροι.  

11 158. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ψή-
φιση πίστωσης και συγκρότηση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:   
« ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΣΤΕ-
ΓΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Α-
ΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Α-
ΜΠΕΛΑΚΙΩΝ» 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Ηλιόπουλου Στέργιου ο οποίος 
είπε ότι ψηφίζει Ναι εφόσον δεν υπάρχουν 
προαιρετικοί όροι.  

12 159. Έγκριση  όρων  δημοπράτησης, ψή-
φιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου:   
«ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΧΩ-
ΡΙΣΤΗΣ»  

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Ηλιόπουλου Στέργιου ο οποίος 
είπε ότι ψηφίζει Ναι εφόσον δεν υπάρχουν 
προαιρετικοί όροι. 

13 160. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018. 

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Ηλιόπουλο Στέργιο 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.    

14 161. Ανακήρυξη προσωρινoύ αναδόχου  
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγω-
νισμού για την  «Προμήθεια γευμά-
των για την σίτιση των μαθητών του 
Μουσικού Γυμνασίου -  Λυκείου 
Δράμα» 

Ομόφωνα 
 

15 162. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού δια-
γωνισμού για την παροχή τεχνικής 
υπηρεσίας «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣ-
ΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α-
ΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ Ε-
ΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟ-
ΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑ-
ΜΑΣ»  

Ομόφωνα 
 

16 163. Ψήφιση πιστώσεων Κατά Πλειοψηφία 
  Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Ηλιόπουλο Στέργιο διότι, δεν έχει 
ψηφίσει τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικ. 
έτους 2018, οπότε δεν ψηφίζει και κάθε ψήφι-
ση. 
  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 22-06-2018 
          
         Ο  γραμματέας   
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


