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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 141. 1ο Έκτακτο 
Έγκριση όρων εκμίσθωσης  του κυλι-
κείου του νέου Δημαρχείου Δράμας 

Ομόφωνα 

2 142. 2ο Έκτακτο 
« Έγκριση όρων εκμίσθωσης αγροτε-
μαχίων με αριθμό 91,536,628 και 1103 
σχολικού κλήρου 7ου Δημοτικού Σχο-
λείου στο Προάστειο Δράμας» 

Ομόφωνα 

3 143. 3ο Έκτακτο 
Κατακύρωση  πρακτικού Νο 2 του συ-
νοπτικού διαγωνισμού του έργου: « 
ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ » 

Ομόφωνα. 

 

4 144. 4ο Έκτακτο 
Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφιση 
πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου «ΟΔΟ-
ΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ» 

Ομόφωνα 

5 145. 5ο Έκτακτο 
Έγκριση απευθείας ανάθεσης μικρού 
έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ 
ΧΩΡΙΣΤΗΣ» και απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης του Κ.Α. 30.7326.100. 

   Ομόφωνα 

6 146. Ανάκληση της αριθμ. 281/2016 απόφα-
σης περί “ Κατακύρωσης πρακτικών 
δημοπρασίας εκμίσθωσης του Κινημα-
τοθέατρου “ΟΛΥΜΠΙΑ”  επί της οδού 
Ελ. Βενιζέλου 118 στην Δράμα. 

   Ομόφωνα 
      Με την παρατήρηση του κ. Ζαχαριάδη 
Παύλο που είπε ότι έχει σοβαρά προβλήματα 
με την Νομική Υπηρεσία διότι δεν είναι δυνατόν 
να παίρνει ένα έγγραφο τον Δεκέμβριο του 
2016 και να απαντάει τον Μάϊο του 2017 και 
μπαίνουν στην διαδικασία άλλοι άνθρωποι να 
παίρνουν την επιχείρηση να κάνουν έναρξη 
στην εφορία και αυτοί που την έχουν την επι-
χείρηση να πηγαίνουν σ’ άλλη πόλη να ανοί-
γουν άλλη επιχείρηση στο όνομα τους, επειδή 
η κυρία Μπανά νομική σύμβουλος του Δήμου 
αποφάσισε να απαντήσει μετά από πέντε (5) 
μήνες λόγω φόρτου εργασίας. Και εδώ και πέ-
ντε (5) μήνες υπάρχει και δεύτερη νομική σύμ-
βουλος. Είναι αίσχος αυτό το πράγμα και κάτι 
πρέπει να γίνει το έχω πει διακόσιες φορές νο-
μίζω ότι ήρθε η ώρα .Εγώ βάζω σημείωση ότι 
πρέπει ο Δήμαρχος να κοιτάξει τι διαδικασία 
πρέπει να κάνει με την Νομική Υπηρεσία έχει 
ξεφύγει και μας δημιουργεί και τεράστια προ-
βλήματα στο έργο μας. 

 

Με την παρατήρηση του κ. Στεφανίδη Ιω-
άννη που είπε ότι συμφωνεί με τον κύριο Ζαχα-
ριάδη Παύλο.  

7 147. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού δια-
γωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΗ-ΠΕΔΟΥ 
ΧΩΡΙΣΤΗΣ» 

Ομόφωνα 

8 148. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού δια-
γωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 8ου ΚΑΙ 15ου ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» 

   Ομόφωνα 

 

09 149. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 2 της επι-
τροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης 
των προσφορών του διαγωνισμού α-

                     Ομόφωνα 
 



νάθεσης της εργασίας  «Εργασίες 
πρόληψης και αντιπυρικής προστασί-
ας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δρά-
μας, του Δήμου Δράμας» και κατακύ-
ρωση του διαγωνισμού. 

10 150. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 2 της επι-
τροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης 
των προσφορών του διαγωνισμού 
ανάθεσης της εργασίας  «Εργασίες 
πρόληψης και αντιπυρικής προστα-
σίας της ΔΕ Σιδηρονέρου, του Δήμου 
Δράμας και κατακύρωση του διαγω-
νισμού» 

   Ομόφωνα 

 

11 151. Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφιση 
πίστωσης και συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

  Ομόφωνα 

12 152. Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφιση 

πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου «ΒΕΛ-

ΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ». 

   Ομόφωνα 

 

13 153.  Συμπληρωματική πρόταση για την 5η 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικο-
νομικού έτους 2017. 

   Ομόφωνα 

14 154. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού δια-
γωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΪΑ ΤΚ 
ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ» 

   Ομόφωνα 

15 155. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του 
έργου «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ 
ΧΩΡΙΣΤΗΣ» 

   Ομόφωνα 

16 156.  Ψήφιση πιστώσεων    Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-

πής κ. Ζαχαριάδη Παύλου διότι, είπε ότι ψη-
φίζει όλους τους κωδικούς πλην του κωδικού 
(70.02.7135.01) που αναφέρεται στην προμή-
θεια εξοπλισμού κυνοκομείου γιατί θεωρεί ότι 
τα χρήματα είναι πολλά. 
       Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι,  συμφω-
νεί με αυτά που είπε προηγουμένως ο κ. Ζα-
χαριάδης Παύλος.  

 

       Δράμα 11-07-2017 
         Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος        


