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Ομόφωνα
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1οΈκτακτο
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής
και αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων
γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2018.
2οΈκτακτο
Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για
την «Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware»
3οΈκτακτο
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .

Ομόφωνα

Κατά Πλειοψηφία
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 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
εκδήλωσης ενδιαφέροντος θεματικά. Ο Δήμος
λόγω εκτάκτων αναγκών προσλαμβάνει κατά
περίπτωση δικηγόρους για θέματα που αφορούν 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 συγκεκριμένων 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 γνωρίζουν γιατί εντάξει όλοι από την στιγμή πού είναι 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 ανάλογα με το τι ασχολούνται, άλλος είναι στα
διαζύγια , άλλος είναι εδώ, άλλος είναι εκεί.
Έτσι θα ήταν ένας τρόπος. Και δεύτερος τρόπος 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 αναλαμβάνουν 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
συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ.
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14.

4οΈκτακτο
Κατακύρωση των πρακτικών του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» για
τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των
Νομικών του Προσώπων και επιχειρήσεων
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15.

Υποβολή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Δ΄ τριμήνου 2017

Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι δεν ψηφίζει το θέμα διότι δεν
είχε την δυνατότητα να ενημερωθεί λόγω του έκτακτου και
επειδή για την υπόθεση αυτή έχουμε ασχοληθεί πάρα
πολλές φορές και υπάρχουν προβλήματα.

Ομόφωνα
Με την παρατήρηση του μέλους της επιτροπής κ. Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος
είπε το ψηφίζει μόνο ως προς την λογιστική
του αποτύπωση.
Με την παρατήρηση του μέλους της επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποίος ότι
συμφωνεί με τον κ. Ηλιόπουλο Στέργιο.
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Επικύρωση πρακτικού Νο 3 της επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή
διαδικασία για την ανάθεση εργασιών
καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το
χρονικό διάστημα από 26/2/2018 έως
25/02/2019 για την κατακύρωση της
σύμβασης».

Ομόφωνα
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19.

Ομόφωνα
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21.

Έγκριση διαδικασίας προμήθει-ας
και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια
γραφικής ύλης – λοιπών υλικών γραφείου & υλικού εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4, Α3)» και ψήφιση
πιστώσεων»
Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης με συνοπτικό διαγωνισμό της
εργασίας : «Ανάθεση χωματουργικών
και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ» και ψήφιση
πιστώσεων
με
Κ.Α. 20.6262.02,
30.6262.03,
35.6275.01,
45.6275.01,
30.6262.17, 35.6262.15, 45.6262.07, και
20.6277.03.
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .
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22.

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .

Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης
Υποχρέωσης Δαπάνης
Ψήφιση πιστώσεων

Ομόφωνα
Ομόφωνα

Ομόφωνα

Κατά Πλειοψηφία
Όπως στην απόφαση Ν13/2018
Κατά Πλειοψηφία
Όπως στην απόφαση Ν13/2018
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23.

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .

Δράμα 31-01-2018
Ο γραμματέας
Κωνσταντινίδης Λάζαρος

Κατά Πλειοψηφία
Όπως στην απόφαση Ν13/2018

