
ΘΕΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

07/25-04-2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 

 

 

         

      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  171.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Παράταση του 

συμβατικού χρόνου της 

σύμβασης για την  

εκπόνηση της μελέτης 

με τίτλο ''Διαχειριστική 

μελέτη Δημοτικού 

Κήπου του Δήμου 

Δράμας 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη, ψηφίζοντας «λευκό» διότι, δεν 

υπήρξε επαρκής χρόνος στη συζήτηση για να 

δικαιολογηθεί πλήρως ο λόγος της παράτασης. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, κατά την άποψή του, η 

δαπάνη γίνεται εκ του περισσού και δεν έχει να 

προσθέσει κάτι γιατί, υπάρχει το πρόγραμμα Β.Α.Α 

2.  172.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Τροποποίηση της 

129/2017 ΑΔΣ με θέμα 

«Ορισμός ΔΣ του ΝΠΔΔ 

με την επωνυμία « 

Πολιτιστικός 

Οργανισμός Φεστιβάλ 

Ταινιών Μικρού 

Μήκους Δράμας» 

Ομόφωνα 

3.  173.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Καθορισμός εισφορών 

γονέων φιλοξενούμενων 

νηπίων-βρεφών για το 

σχολικό έτος 2018-2019 

στο Νομικό Πρόσωπο 

Δήμου Δράμας 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου διότι, 

δεν υπάρχει δυνατότητα να μελετηθούν τα στοιχεία 

όταν το θέμα εισάγεται ως έκτακτο, προσθέτοντας πως 

κατά προτεραιότητα, θα έπρεπε να γίνουν δύο 

βρεφονηπιακά τμήματα στην πόλη της Δράμας. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, βασική του αρχή είναι πως, 

σε τέτοιου είδους ζητήματα, πρέπει να υπάρχει 

αμέριστη στοργή του Κράτους Πρόνοιας, με 

δυνατότητα πρόσβασης για όλα τα παιδιά. 

4.  174.  4
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση μετακίνησης 

εντεταλμένου 

συμβούλου 

Ομόφωνα 

5.  175.  5
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Τροποποίηση της 

128/2017 ΑΔΣ με θέμα 

«Ορισμός ΔΣ της 

Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου 

Δράμας με την επωνυμία 

«Δημοτική Επιχείρηση 

Κοινωνικής 

Πολιτιστικής και 

Τουριστικής Ανάπτυξης  

(ΔΕΚΠΟΤΑ)»» 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 

δίχως να αναφέρουν το λόγο.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, είναι αντίθετος με τη 

λειτουργία της ΔΕΚΠΟΤΑ, επισημαίνοντας πως 

υπάρχει και θέμα ηθικής τάξης με την τοποθέτηση του 

παραιτηθέντα στο ΔΣ της Επιχείρησης όταν, ως πρώην 

ιδιοκτήτης καφετέριας κατέθετε αγωγές κατά αυτής και 

διεκδικούσε από τον Δήμο. 



6.  176.  6
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Διαγραφή από 

χρηματικό κατάλογο, 

ποσού 440,00 €, από 

παραβάσεις Κ.Ο.Κ. - 

«ΞΕΝΙΟΣ Α.Ε» 

 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 

ψηφίζοντας «λευκό», δίχως να αναφέρουν το λόγο.  

7.  177.  Επιχορηγήσεις  σε 

Πολιτιστικούς 

Συλλόγους και 

Σωματεία 

 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου διότι:  

1) Δεν εκτιμήθηκε δεόντως η στάση των 

αντιπολιτεύσεων, οι οποίες πέρσι στη σχετική 

συνάντηση πρότειναν, η επιχορήγηση των 

συλλόγων να γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια, 

συνυπολογιζομένων όλων των δαπανών για 

επιχορηγήσεις από τον Δήμο ή από άλλα ΝΠ 

αυτού, έτσι ώστε το θέμα να ψηφίζεται με την 

απαιτούμενη πλειοψηφία. Είναι κοροϊδία και 

ένα τέχνασμα της δημοτικής αρχής, να 

παρουσιάζει 31.200,00 € επιχορηγήσεις από τον 

Δήμο , όταν η ΔΕΚΠΟΤΑ διαθέτει 200.000,00 

για τον ίδιο λόγο 

2) Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις επιχορηγήσεις 

κατά περίπτωση, που δεν είναι αναλογικές 

3)  Υπάρχουν δράσεις χωρίς να αναφέρεται για 

ποιες από αυτές και για ποιες δραστηριότητες 

της κάθε δράσης, επιχορηγείται ο εκάστοτε 

σύλλογος 

4) Υπάρχουν δράσεις που επιχορηγούνται 

συγχρόνως και από τον Δήμο και από τη 

ΔΕΚΠΟΤΑ 

5) Το ποσό των 31.200,00 € , είναι πολύ μικρό σε 

σχέση με το ποσό που ξοδεύει ο Δήμος για 

συνδιοργανώσεις με πολιτιστικούς συλλόγους 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, δεν μπορεί να μπει στη 

διαδικασία συζήτησης με την υπάρχουσα πρόταση γιατί, 

υπάρχει τρόπος, ενιαία ο Δήμος, συγκεντρώνοντας όλα 

τα προς διάθεση ποσά, να εξετάσει το θέμα 

συντονισμένα, συλλογικά, ελεγχόμενα και όχι 

αποσπασματικά και επιπροσθέτως, φαίνεται πως 

παραχωρούνται χρήματα σε υμετέρους συλλόγους. 

         
Από την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, δεν 

προέκυψε η οριζόμενη από το άρθρο 94 του Ν. 

3852/2010 πλειοψηφία των 2/3, εφόσον υπερψήφισαν 

16 μέλη (15 της συμπολίτευσης + μία θετική ψήφος 

του δημοτικού συμβούλου Χαραλαμπίδη Ανδρέα) 

και καταψήφισαν 3 

8.  178.  Επιχορήγηση Φ.Α.Ο 

Ηρακλής Μυλοποτάμου  
 

Ομόφωνα 

 

9.  179.  Επιχορήγηση 

ποδηλατικού ομίλου 

Δράμας 

 
Ομόφωνα 

 

10.  180.  Έγκριση της 83/2018 

απόφασης της Ο.Ε. 

σχετικά με την 3
η
 

αναμόρφωση 

Ομόφωνα 



προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2018 καθώς και 

της συμπληρωματικής 

αυτής  

11.  181.  Έγκριση της 84/2018 

απόφασης της Ο.Ε, 

σχετικά με την υποβολή 

οικονομικών στοιχείων 

Α΄ τριμήνου 2018 

Ομόφωνα 

12.  182.  Υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης για την 

πράξη με τίτλο 

«ΤΟΠΙΚΗ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

"ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΔΡΑΜΑ"» στην 45
η
 

Πρόσκληση της 

Περιφέρειας ΑΜΘ  

Ομόφωνα 

13.  183.  Έγκριση της αριθμ. 

30/2018 απόφασης του 

Δ.Σ. του Νομικού 

Προσώπου Δήμου 

Δράμας, σχετικά με την 

έγκριση 

Προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ του 

ΝΠΔΔ και του Δήμου 

Δράμας για την 

υλοποίηση του έργου 

«Συντήρηση Ε’ 

παιδικού σταθμού και 

παιδικού σταθμού 

Ξηροποτάμου»  

Ομόφωνα 

14.  184.  Έγκριση της αριθμ. 

31/2018 απόφασης του 

Δ.Σ. του Νομικού 

Προσώπου Δήμου 

Δράμας, σχετικά με την 

έγκριση «Τροποποίησης 

Ο.Ε.Υ. του Νομικού 

Προσώπου Δήμου 

Δράμας»  

Ομόφωνα 

15.  185.  Έγκριση της αριθμ. 

32/2018 απόφασης του 

Δ.Σ. του Νομικού 

Προσώπου Δήμου 

Δράμας, σχετικά με την 

έγκριση «Β΄ 

Αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικ. 

Έτους 2018»  

Ομόφωνα 

16.   Υποβολή αίτησης 

χρηματοδότησης στο 

Ε.Π. «Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής 

Συνδρομής» που 

συγχρηματοδοτείται από 

Ομόφωνα 



το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους 

Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) με 

τίτλο «Αποκεντρωμένες 

προμήθειες τροφίμων 

και βασικής υλικής 

συνδρομής, διοικητικές 

δαπάνες και παροχή 

συνοδευτικών μέτρων 

2018 – 2019  

17.  186.  Έγκριση υλοποίησης 

προγράμματος άθλησης 

“Γυναίκα και Άθληση”  

Ομόφωνα 

18.  187.  Έγκριση υλοποίησης 

προγράμματος 

“Δημιουργική 

απασχόληση παιδιών” 

κατά τους θερινούς 

μήνες 

Κατά πλειοψηφία 

Ο Δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας, 

δήλωσε πως σαφώς είναι υπέρ της υλοποίησης του 

προγράμματος, μειοψηφεί όμως διότι δεν υπάρχει 

κανένα κριτήριο και μάλιστα δωρεάν, στοιχεία που 

σαφώς θα πλήξουν τους επαγγελματίες που 

δραστηριοποιούνται στη φύλαξη παιδιών.    

19.  188.  Τροποποίηση της αριθμ. 

306/2013 ΑΔΣ που 

αφορά στην συνδρομή 

του Δήμου μας στην 

Αστική Εταιρεία μη 

κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, «Κέντρο 

πρόληψης της χρήσης 

των εξαρτησιογόνων 

ουσιών ¨ΔΡΑΣΗ¨» όπως 

τροποποιήθηκε με την  

487/2014 ΑΔΣ 

Ομόφωνα 

20.  189.  Έγκριση Δαπάνης για 

την προμήθεια 

τροφίμων του 

Καταστήματος 

Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Δήμου 

Δράμας (Κοινωνικό 

Παντοπωλείο) έτους 

2019 

Ομόφωνα 

21.  190.  Έγκριση επιπλέον 

Υπηρεσιών για τους 

Δημότες μας από το 

Κέντρο Πρόληψης για 

την Υγεία του Δήμου 

(ΚΕΠ Υγείας)  

Ομόφωνα 

22.  191.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση δημοτών  

Ομόφωνα 

23.  192.  Τροποποίηση της 

134/2017 ΑΔΣ σχετικά 

με τον ορισμό μελών 

Επιτροπής Τουριστικής 

Ομόφωνα 



Προβολής και 

Ανάπτυξης του Δήμου 

Δράμας  

24.  193.  Έγκριση της 1/2018 

γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Τουριστικής 

Προβολής και 

Ανάπτυξης του Δήμου 

Δράμας, σχετικά με την 

έγκριση ετήσιου 

προγράμματος 

Τουριστικής Προβολής 

& Ανάπτυξης Δήμου 

Δράμας έτους 2018  

Ομόφωνα 

25.  194.  Έγκριση 

προγραμματικής 

σύμβασης για την 

εκτέλεση εργασιών, 

δράσεων και 

εκδηλώσεων με τίτλο « 

ΔΡΑΜΑ – 

ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 

2018»  

Ομόφωνα 

26.  195.  Έγκριση πρότασης 

τροποποίησης του 

πίνακα υλικών που 

εγκρίθηκε με την 

υπ’αρίθμ. 686/2016 

(ΑΔΑ: 7ΔΖΟΩ9Μ-ΧΓΥ) 

και ο οποίος αφορά στην 

υλοποίηση του Β’ 

κύκλου του 

προγράμματος 

Κοινωφελούς Εργασίας 

στο Δήμο Δράμας  

Ομόφωνα 

27.  196.  Έγκριση καταβολής 

επιδότησης ενοικίου σε 

επικουρικό ιατρό του 

Γ.Ν. Δράμας – 

Αποστολίδη Λουκά του 

Νικολάου  

Ομόφωνα 

28.  197.  Έγκριση καταβολής 

επιδότησης ενοικίου σε 

επικουρικό ιατρό του 

Γ.Ν. Δράμας – Μπουλά 

Κων/νο του Ανδρέα  

Ομόφωνα 

29.  198.  Έγκριση καταβολής 

επιδότησης ενοικίου σε 

επικουρικό ιατρό του 

Γ.Ν. Δράμας – Τάκου 

Μαρία του Γεωργίου  

Ομόφωνα 

30.  199.  Διαβίβαση αιτήματος 

του Καμπούρη 

Χαράλαμπου του 

Απόστολου σχετικά με 

την επιστροφή ποσού ως 

Ομόφωνα 



αχρεωστήτως 

καταβληθέν 

31.  200.  Διαβίβαση αιτήματος 

διαγραφής από  

χρηματικούς 

καταλόγους ΤΑΠ  , 

ποσού 92,58€ οικ. ετών 

2013 έως και 2014,– 

Ιωαννίδου - Λαζαρίδου 

Αικατερίνη του 

Στυλιανού  

Ομόφωνα 

32.  201.  Διαβίβαση αιτήματος 

διαγραφής από  

χρηματικούς 

καταλόγους ΤΑΠ, ποσού 

124,96€ οικ. ετών από το 

2006 έως και το 2016 – 

Μικροπούλου Αθηνά 

του Αναστασίου  

Ομόφωνα 

33.  202.  Διαβίβαση αιτήματος 

διαγραφής από  

χρηματικούς 

καταλόγους  τέλους 

χρήσης λαϊκής αγοράς, 

ποσού 166,40€  για το 

χρονικό διάστημα από 

01-01-2016 έως 31-12-

2016, και 83,20€ για το 

χρονικό διάστημα από 

01-01-2017 έως και 30-

06-2017 – Δούλια 

Εμμανουήλ  

Ομόφωνα 

34.  203.  Διαβίβαση αιτήματος 

διαγραφής από  

χρηματικούς 

καταλόγους τέλους 

χρήσης λαϊκής αγοράς,  

ποσού 166,40€  για το 

χρονικό διάστημα από 

01-01-2016 έως 31-12-

2016, και 83,20€ για το 

χρονικό διάστημα από 

01-01-2017 έως και 30-

06-2017 – Πιτσίκογλου 

Παρασκευή  

Ομόφωνα 

35.  204.  Διαβίβαση αιτήματος 

διαγραφής από  

χρηματικό κατάλογο 

τέλους χρήσης λαϊκής 

αγοράς, ποσού 83,20€ 

για το χρονικό διάστημα 

από 01-01-2016 έως 30-

06-2016– Σταυροπούλου 

Αθηνά  

Ομόφωνα 



36.  205.  Διαβίβαση αιτήματος 

διαγραφής από  

χρηματικό κατάλογο 

τέλους χρήσης λαϊκής 

αγοράς,  ποσού 83,20€ 

για το χρονικό διάστημα 

από 01-07-2017 έως 31-

12-2017– Μακρή 

Νικόλαου  

Ομόφωνα 

37.  206.  Διαβίβαση αιτήματος 

του Γκαγκάνη Ιωάννη 

του Γεωργίου σχετικά 

με τη διαγραφή ποσού 

από τέλη ύδρευσης & 

υπονόμων της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου  

Ομόφωνα 

38.  207.  Διαγραφή ή μη οφειλών 

α) από το Χ.Κ 855/2018 

(αρχ. Χ.Κ. 960/2016) 

«Τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2013», β) από το 

Χ.Κ. 904/2018 

(αρχ.1038/2016 ) «Τέλος 

χρήσης κοινόχρηστου 

χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2014» και γ) από 

το Χ.Κ. 941/2018 (αρχ 

Χ.Κ. 1011/2017) «Τέλος 

χρήσης κοινόχρηστου 

χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2015» - 

Γιαγκοζίδης Ιωάννης  

Ομόφωνα 

39.  208.  Διαγραφή ή μη οφειλής 

από το Χ.Κ. 941/2018 

(αρχικός Χ.Κ. 

1011/2017) «Τέλος 

χρήσης κοινόχρηστου 

χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2015» - 

Χατζηλάσκαρη 

Βαλεντίνα  

Ομόφωνα 

40.  209.  Διαγραφή ή μη οφειλής 

από πρόστιμο 

παράβασης Κ.Ο.Κ – 

NOVA RENT A CAR 

Ε.Π.Ε  

Ομόφωνα 

41.  210.  Διαβίβαση αιτήματος 

διαγραφής από 

χρηματικό κατάλογο 

ποσού 200,00€ του Οικ. 

Έτους 2012, από 

παράβαση ΚΟΚ – 

Κατσαντώνη Σμαράγδα 

Ομόφωνα 



του Ηλία  

42.  211.  Διαβίβαση αιτήματος 

διαγραφής από 

χρηματικό κατάλογο 

ποσού 40,00€ του Οικ. 

Έτους 2011 , από 

παράβαση ΚΟΚ – 

Αναστασόπουλου 

Γεωργίου του Κων/νου  

Ομόφωνα 

43.  212.  Διαγραφή ή μη οφειλής 

από πρόστιμο 

παράβασης ΚΟΚ – 

Ποιμενίδης Δημήτριος  

Ομόφωνα 

44.  213.  Επιστροφή 

αχρεωστήτως 

καταβληθέντων 

χρημάτων από 

παράβαση Κ.Ο.Κ – 

Χατζηθωμά Δημητρίου 

του Αλεξάνδρου  

Ομόφωνα 

45.  214.  Μείωση τελών ταφής  Ομόφωνα 

46.  215.  Άδεια χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί 

της Πλατείας έναντι 

Σιδηροδρομικού 

Σταθμού Δράμας  

Ομόφωνα 

47.  216.  Έγκριση επιστροφής 

αχρεωστήτως 

καταβληθέντος ποσού 

προνοιακού επιδόματος 

Χ.Χ.  

Ομόφωνα 

48.  217.  Έγκριση επιστροφής 

αχρεωστήτως 

καταβληθέντος ποσού 

προνοιακού επιδόματος 

Χ.Χ.  

Ομόφωνα 

49.  218.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας τροφίμων & 

λοιπών αναλώσιμων 

ειδών παντοπωλείου και 

έγκριση διενέργειας 

διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια Τροφίμων 

& Λοιπών αναλώσιμων 

Ειδών Παντοπωλείου» 

του Δήμου Δράμας, των 

Νομικών του 

Προσώπων και 

Επιχειρήσεων, για το 

Ομόφωνα 



οικονομικό έτος 2019  

50.  219.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας υγρών 

καυσίμων – 

ελαιολιπαντικών και 

έγκριση διενέργειας 

διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την  

«Προμήθεια Υγρών 

Καυσίμων – 

Ελαιολιπαντικών» 

(πετρελαίου θέρμανσης, 

πετρελαίου κίνησης, 

βενζίνης αμόλυβδης, 

ελαιολιπαντικών) του 

Δήμου Δράμας,, των 

Νομικών του 

Προσώπων και 

Επιχειρήσεων, για το 

οικονομικό έτος 2019  

Ομόφωνα 

51.  220.  Παράταση συμβατικού 
χρόνου παράδοσης των 
ειδών της αριθμ. πρωτ. 
2284/22-01-2018 
σύμβασης ποσού 
16.473,40 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ) που αφορά 
την προμήθεια και 
εγκατάσταση αθλητικού 
υλικού για τις ανάγκες 
του δημοτικού σταδίου 
του Δήμου που διεξήχθη 
με διαδικασία απ 
ευθείας ανάθεσης με 
απόφαση Δημάρχου  

Ομόφωνα 

52.   Λήψη απόφασης για την 
έγκριση ανάθεσης σε 
τρίτο της εργασίας 
«Εργασίες πρόληψης 
και αντιπυρικής 
προστασίας στα 
περιαστικά δάση και 
στο οδικό δίκτυο 
αρμοδιότητας του 
Δήμου Δράμας» με 
ανοικτή  διαδικασία  
δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού -  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

53.  221.  Έγκριση πρόσληψης 

εποχικού προσωπικού 

δίμηνης απασχόλησης 

(πυροφύλακες)  

Ομόφωνα 



54.  222.  Υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης για την 

πράξη με τίτλο 

«Ανακατασκευή – 

Εκσυγχρονισμός 

Δημοτικού Σταδίου 

(ΕΘΝΙΚΟ) Δήμου 

Δράμας»  

Ομόφωνα 

55.  223.  Αποδοχή της 

συμμετοχής του Δήμου 

στο πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με 

τίτλο «προμήθεια 

μηχανημάτων έργου ή / 

και συνοδευτικού 

εξοπλισμού» του ΥΠ.ΕΣ 

Ομόφωνα 

56.  224.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ 

(2016)» 

Ομόφωνα 

57.  225.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής 

του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ»  

Ομόφωνα 

58.  226.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής 

του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΚ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»  

Ομόφωνα 

59.  227.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

ΤΚ Καλού Αγρού»  

Ομόφωνα 

60.  228.  Έγκριση 2
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « 

Αμμοχαλικοστρώσεις»  

Ομόφωνα 

61.  229.  Έγκριση παράτασης 

προθεσμίας του έργου « 

Διαμόρφωση αύλειων 

χώρων 8
ου

 και 15
ου

 

Δημοτικού Σχολείου»  

Ομόφωνα 

62.  230.  Έγκριση μετακίνησης 

Δημάρχου και 

Δημοτικών Συμβούλων  

Ομόφωνα 

63.  231.  Έγκριση απευθείας 

ανάθεσης σύμβασης 

υπηρεσιών σχετικά με 

υποστήριξη-συντήρησης 

τεχνικών εφαρμογών 

(ACE ERP eCM) 

Ομόφωνα 



64.  232.  Υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης από 

την ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

για το έργο με τίτλο 

«ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

«ΕΜΑΥΤΙΩΝ» 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ 

ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»  

Ομόφωνα 

65.  233.  Έγκριση πινάκων 

μεσοπρόθεσμων 

προβλέψεων 

Προγράμματος 

Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2019-2022 

του υποτομέα S 1313 

«Τοπική Αυτοδιοίκηση»  

Ομόφωνα 

66.  234.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

της υπηρεσίας με απ΄ 

ευθείας ανάθεση 

εργασιών καθαριότητας 

δημοτικών κτιρίων  

Ομόφωνα 

 

Δράμα   26-04-2018 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


