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      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  238.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση   διενέργειας 

 προμήθειας 

 με τίτλο 

«Προμήθεια και 

εγκατάσταση 

μετρητικού εξοπλισμού  

για την υλοποίηση 

ενταγμένης δράσης του 

έργου με τίτλο ''Joint 

actions for the 

development and 

implementation of new 

technologies for the 

optimal management of 

water resources in the 

urban environment'' και 

ακρωνύμιο ''LYSIS''» , 

το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από 

το Πρόγραμμα 

Ευρωπαϊκής 

Διασυνοριακής 

Συνεργασίας 

INTERREG V-A 

''Ελλάδα – Βουλγαρία 

2014-2020'',  με τη 

διαδικασία του 

συνοπτικού 

διαγωνισμού 

Ομόφωνα 

2.  239.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

 

Τροποποίηση της 54/2018 

ΑΔΣ, περί 
«Αντικατάστασης μελών 

του Διοικητικού 

Συμβουλίου του 

Νομικού Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου με την 

επωνυμία «Σχολική 

Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου 

Δράμας» 

Ομόφωνα 

3.  240.  Επιχορηγήσεις σε 

Πολιτιστικούς 

Συλλόγους και 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 2) Μυστακίδη Ιωάννη 

διότι:  

1) Δεν εκτιμήθηκε δεόντως η στάση των 

αντιπολιτεύσεων, οι οποίες πέρσι στη σχετική 



Σωματεία  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 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 

δήλωσε ότι θα ψήφιζε την πρόταση όπως κατατέθηκε 

αλλά μειοψηφεί διότι απουσίαζε για λίγο και δεν 

πρωτολόγησε και το προεδρείο δεν του έδωσε στη 

συνέχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί.  
 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, η δημοτική αρχή δεν 

τήρησε την υπόσχεσή της πως, θα κατέθετε έναν 

κανονισμό, ο οποίος θα είχε αντικειμενικά και 

μετρήσιμα στοιχεία, υπενθυμίζοντας πως, ως παράταξη 

είχαν καταθέσει πρόταση, που δυστυχώς δεν ελήφθη 

υπόψη.  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, η δημοτική αρχή δεν 

τήρησε την υπόσχεσή της πως, οι επιχορηγήσεις για το 

2018 θα γίνονταν με κριτήρια. Λυπάται πολύ που έπεσε 

θέμα κοροϊδίας από τον Δήμαρχο Δράμας, ο οποίος είναι 

και ο αποκλειστικά υπεύθυνος. Ο λόγος που δεν ψηφίζει 

το θέμα, δεν είναι η χρηματοδότηση από τον Δήμο αλλά, 

η χρηματοδότηση από τα ΝΠ και κυρίως από τη 

ΔΕΚΠΟΤΑ, όπου εκεί η δημοτική αρχή, παίζει 

συγκεκριμένο παιχνίδι, επιχορηγεί φίλα προσκείμενους 

συλλόγους ή αυτούς με τους οποίους θέλει να 

δημιουργήσει σχέσεις, τις οποίες θα εξαργυρώσει στις 

εκλογές. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, δηλώνοντας ότι απέχει της 

ψηφοφορίας 

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

δεν προέκυψε η οριζόμενη από το άρθρο 94 του Ν. 

3852/2010 πλειοψηφία των 2/3, εφόσον επί συνόλου 23 

παρόντων, υπερψήφισαν 17 και καταψήφισαν 6 

4.  241.  Πρόταση του δημοτικού 

συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννη  

 
Το ΔΣ 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         ο μ ό φ ω ν α 

 



Σηματοδοτώντας την πολιτική του 
βούληση και κατεύθυνση 

 
 Απαιτεί    από την Κυβέρνηση να 

θεσμοθετήσει άμεσα τη δυνατότητα διαγραφής όλων των 

μικροοφειλών για νοικοκυριά, μικροεπαγγελματίες και 

φτωχούς αγρότες που αποδεδειγμένα δεν μπορούν και 

δεν έχουν να πληρώσουν, με ευθύνη και απόφαση των 

Δημοτικών Συμβουλίων και πιο συγκεκριμένα: 

 

α) Πλήρη διαγραφή σε μακροχρόνια ανέργους και 

ενταγμένους στο ΚΕΑ 

 

β) Πλήρη διαγραφή σε άτομα που έχουν οικογενειακό 

εισόδημα την τελευταία πενταετία κατά μέσο όρο έως 

12.000 ευρώ, μία (1) κατοικία και δεν έχουν κανένα 

άλλο περιουσιακό στοιχείο 

 

γ) Πλήρη διαγραφή σε πολύτεκνους, τρίτεκνους, ΑμεΑ, 

μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία με 

οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ και μία (1) 

κατοικία. 

 

δ) Διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων και 

καταβολή του χρέους σε 200 δόσεις, για οφειλέτες με 

οικογενειακά εισοδήματα από 12.000 – 25.000 ευρώ  

 

ε) Διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων και 

αποπληρωμή του χρέους σε 150 μηνιαίες δόσεις, για 

οφειλέτες με οικογενειακά εισοδήματα από 25.000 -

50.000 ευρώ 

 

στ) Οι μακροχρόνια άνεργοι, οι ενταγμένοι στο ΚΕΑ και 

όσοι την τελευταία πενταετία έχουν μέσο οικογενειακό 

εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ, να μην επιβαρύνονται με 

την προβλεπόμενη από το νόμο επιβάρυνση που αφορά 

την κατεδάφιση ετοιμόρροπου κτίσματος. 

 

 Απαιτεί    από την Κυβέρνηση, τώρα να 

άρει νομοθετικά την καταναγκαστική θεσμικά 

διαδικασία κατάσχεσης λογαριασμών και δέσμευσης 

φορολογικής ενημερότητας λαϊκών νοικοκυριών, 

μικροεπαγγελματιών για μικροοφειλές στους Δήμους, 

εκβιάζοντας με αυτό τον τρόπο εργαζόμενους και 

αιρετούς. 

  

 Απαιτεί    από την Κυβέρνηση να 

διασφαλίσει τις διαδικασίες είσπραξης οφειλών προς 

τους Δήμους, από μεγάλες επιχειρήσεις που μόνιμα 

υπεκφεύγουν 

 

5.  242.  Σύναψη 

προγραμματικής 

σύμβασης με το 

Επιμελητήριο Δράμας 

για την υλοποίηση του 

έργου  «Κατασκευή 

έργων υποδομής για τη 

δημιουργία δομών 

στήριξης της 

επιχειρηματικότητας»  

προϋπολογιζόμενης 

Ομόφωνα 



αξίας 230.000,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.  

6.  243.  Έγκριση της 59/2018 

ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, 

σχετικά με το σχέδιο 

προγραμματικής 

σύμβασης αυτής και του 

Δήμου Δράμας  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου αναφέροντας πως,  συνεχώς 

επισημαίνουν ως παράταξη ότι η ΔΕΚΠΟΤΑ, είναι μια 

επιχείρηση που δεν έχει να προσφέρει πια τίποτα στο 

Δήμο. Είναι μια επιχείρηση που συγκεντρώνει τόσα 

πολλά κακά στοιχεία και κάποια στιγμή πρέπει να 

οδηγηθεί σε κλείσιμο, με μεταφορά των αρμοδιοτήτων 

της στο Δήμο. Διαχρονικά καταγγέλλουν τον τρόπο 

λειτουργίας της επιχείρησης, δεν ψήφισαν ούτε τον 

προϋπολογισμό, ούτε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και 

δεν ψηφίζουν οτιδήποτε έχει σχέση με την επιχείρηση. 
 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, 

παρόλο που έχουν διαφωνίες ως παράταξη , με τον τρόπο 

λειτουργίας της ΔΕΚΠΟΤΑ, τις οποίες πολλές φορές 

έχουν εκφράσει, ψηφίζει θετικά διότι πρόκειται για μια 

προγραμματική σύμβαση. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη αναφέροντας πως,  συνεχώς 

επισημαίνουν ως παράταξη ότι η ΔΕΚΠΟΤΑ, είναι μια 

επιχείρηση που δεν έχει να προσφέρει πια τίποτα στο 

Δήμο. Είναι μια επιχείρηση που συγκεντρώνει τόσα 

πολλά κακά στοιχεία και κάποια στιγμή πρέπει να 

οδηγηθεί σε κλείσιμο, με μεταφορά των αρμοδιοτήτων 

της στο Δήμο. Διαχρονικά καταγγέλλουν τον τρόπο 

λειτουργίας της επιχείρησης, δεν ψήφισαν ούτε τον 

προϋπολογισμό, ούτε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και 

δεν ψηφίζουν οτιδήποτε έχει σχέση με την επιχείρηση. 

7.  244.  Υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης για την 

προμήθεια με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ» στο 

πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

στον άξονα 

προτεραιότητας 

«Κοινωνικές και 

πολιτιστικές υποδομές 

και δραστηριότητες των 

δήμων» 

Ομόφωνα 

8.  245.  Υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης για το 

έργο με τίτλο: 

«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ»  στο 

πρόγραμμα 

Ομόφωνα 



«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

στον άξονα 

προτεραιότητας 

«Κοινωνικές και 

πολιτιστικές υποδομές 

και δραστηριότητες των 

δήμων»  

9.  246.  Λήψη απόφασης 

έκφρασης βούλησης 

περί αναγκαιότητας 

εκτέλεσης έργων και 

προσδιορισμού 

διαδικασίας ανάθεσης  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, δεν ψήφισε ούτε το Τ.Π.. 

Αν γινόταν συζήτηση για κάθε ένα έργο ξεχωριστά, θα 

μπορούσε να ψηφίσει κάποια αλλά, εφόσον είναι 

εισάγονται συνολικά και ενιαία, μειοψηφεί. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, μόνο ως προς το α΄ μέρος 

διότι, δεν ψήφισε ούτε το Τ.Π. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ψηφίζοντας λευκό, υπό την έννοια 

ότι, μπορεί κάποιος να καταψηφίζει το Τ.Π. αλλά, δεν 

μπορεί π.χ. να μην ψηφίσει τη δημιουργία 

οστεοφυλακίου στη Δράμα. 

10.  247.  Τοποθέτηση 3 στύλων 

και 3 Φ.Σ. – 17Υ στην 

Τ.Κ. Μικροχωρίου  

Ομόφωνα 

11.  248.  Έγκριση δαπάνης για 

την τοποθέτηση 1 

μετρητή ΦΟΠ, 20 

στύλων και 30 Φ.Σ. S – 

17Υ στη Δ.Κ. Δράμας  

Ομόφωνα 

12.  249.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « Οδοποιία ΤΚ 

Σιδηρονέρου»  

Ομόφωνα 

13.  250.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  

Ομόφωνα 

14.  251.  Έγκριση διενέργειας 

υπηρεσιών της Δ/νσης 

Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης & 

Πληροφορικής  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, οι υπηρεσίες του Δήμου, 

οι δύο νομικοί που διαθέτει ο Δήμος, μπορούν να 

λειτουργήσουν το σύστημα και να μη ξοδεύονται τόσο 

εύκολα τα χρήματα του δραμινού λαού. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη ψηφίζοντας λευκό διότι, είναι 

υπερβολική η συγκεκριμένη δαπάνη 

15.  252.  Υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης για την 

πράξη με τίτλο 

«ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ» στην 38
η
 

Πρόσκληση της 

Ομόφωνα 



Περιφέρειας ΑΜΘ  

16.  253.  Έγκριση Δαπανών της 

Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5002930 

στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανατολική 

Μακεδονία Θράκη 

2014-2020» για το έτος 

2018 

Ομόφωνα 

17.  254.  Έγκριση της 98/2018 

απόφασης της Ο.Ε. 

σχετικά με την 4
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2018  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη διότι, δεν ψήφισαν τον 

προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζουν και οποιαδήποτε 

αναμόρφωσή του. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, για τους λόγους που δεν 

ψήφισε και τον προϋπολογισμό. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, για τους λόγους που δεν 

ψήφισε και τον προϋπολογισμό. 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, όπως και στην Ο.Ε. διότι, δεν 

ψήφισε τον προϋπολογισμό και το Τ.Π., οπότε δεν 

ψηφίζει και οποιαδήποτε αναμόρφωσή του 

18.  255.  Έγκριση της 50/2018 

ΑΔΣ του ΠΟΦΤΜΜ, 

σχετικά με την 1
η
 

αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού αυτού  

Ομόφωνα 

19.  256.  Έγκριση της 89/2018 

απόφασης της Ο.Ε. 

σχετικά με την 

διατύπωση πρότασης 

για το ημερήσιο 

ανταποδοτικό τέλος 

πωλητών λαϊκών 

αγορών  

Ομόφωνα 

20.  257.  Ανάκληση της υπ΄ 

αριθμ. 580/2017 ΑΔΣ 

περί απ’ ευθείας 

εκμίσθωσης του 

δημοτικού οικοπέδου 

στο Ο.Τ. 455 επί της 

οδού Βοραζάνη (μεταξύ 

των οδών Βοραζάνη & 

Ηπείρου, όπισθεν 

στρατιωτικής λέσχης) 

για την δημιουργία 

χώρου στάθμευσης 

Κατά πλειοψηφία 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι : 1) Μλεκάνης Μιχαήλ, 2) 

Καλαϊτσίδης Γεώργιος και 3) Μυστακίδης Ιωάννης, 

συμφωνούν με την ανάκληση και την κίνηση της 

επαναδημοπράτησης για οποιαδήποτε χρήση, αν 

υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Από κει και πέρα, αν δεν 

προτίθεται η δημοτική αρχή, να προχωρήσει σε 

διαγωνισμό, είναι θεμιτό και εξυπηρετεί τα συμφέροντα 

του Δήμου, να γίνει διαγράμμιση για 15 θέσεις 

στάθμευσης, για όσο διάστημα δεν μπορεί να δοθεί 

αλλιώς, έτσι ώστε να αποδίδει περισσότερα έσοδα. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 



οχημάτων(πάρκινγκ)  Ηλιόπουλου Στέργιου διότι , υπάρχουν τεχνικές λύσεις 

για να το λειτουργήσει ο Δήμος ως δημοτικό πάρκινγκ, 

με αυτόματες μπάρες η με κάρτες, ώστε να εισπράττει τα 

έσοδα ο Δήμος.  

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, μόνο ως προς την 

επαναδημοπράτηση διότι , υπάρχουν τεχνικές λύσεις 

για να το λειτουργήσει ο Δήμος ως δημοτικό πάρκινγκ, 

με αυτόματες μπάρες ή με κάρτες, ώστε να εισπράττει τα 

έσοδα ο Δήμος  

21.  258.  Εξέταση αιτήματος του 

Δρόσου Φωτίου του 

Δημητρίου, σχετικά με 

τη διαγραφή ποσού από 

τέλη άρδευσης της ΤΚ 

Μοναστηρακίου  

Ομόφωνα 

22.  259.  Διαβίβαση αιτήματος 

διαγραφής από 

χρηματικό κατάλογο 

ποσού 80,00 € Οικ. 

Έτους 2009 από 

παράβαση Κ.Ο.Κ.- 

ALPHA LEASING Α.Ε. 

Ομόφωνα 

23.  260.  Διαβίβαση αιτήματος 

διαγραφής από 

χρηματικό κατάλογο 

ποσού 80,00 € Οικ. 

Έτους 2011 από 

παράβαση Κ.Ο.Κ.- 

ALPHA LEASING Α.Ε. 

Ομόφωνα 

24.  261.  Διαβίβαση αιτήματος 

διαγραφής από 

χρηματικό κατάλογο 

ποσού 80,00 € Οικ. 

Έτους 2009 από 

παράβαση Κ.Ο.Κ.- 

Τσιπουροπούλου 

Δέσποινα 

Ομόφωνα 

25.  262.  Διαβίβαση αιτήματος 

διαγραφής από 

χρηματικό κατάλογο 

ποσού 80,00 € Οικ. 

Έτους 2015 από 

παράβαση Κ.Ο.Κ.- 

Γέρμαν Ιωάννης 

Ομόφωνα 

26.  263.  Διαβίβαση αιτήματος 

διαγραφής από 

χρηματικό κατάλογο 

ποσού 65,50 € Οικ. 

Έτους 2004 από 

παράβαση Κ.Ο.Κ.- 

Λύρατζη Μαρία 

Ομόφωνα 

27.  264.  Διαβίβαση αιτήματος 

διαγραφής από 

χρηματικό κατάλογο 

ποσού 65,50 € Οικ. 

Ομόφωνα 



Έτους 2014 από 

παράβαση Κ.Ο.Κ.- 

Κακιρδάκη Αικατερίνη 

28.  265.  Εξέταση αιτήματος 

παραχώρησης χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί 

της οδού Αθανασίου 

Διάκου – Τασούδη 

Παναγιώτα 

Ομόφωνα 

29.  266.  Έγκριση της 12/2018 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με την 

κατανομή Β΄ δόσης των 

ΚΑΠ για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων  

Ομόφωνα 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη, της αναγκαιότητας σύνταξης 

μελέτης για τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών 

επιτροπών. 

 

30.  267.  Έγκριση της 13/2018 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με την έγκριση 

ετήσιου πίνακα 

απολογισμού της 

οικονομικής 

διαχείρισης, της 

Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης  

Ομόφωνα 

31.  268.  Έγκριση της 14/2018 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με την έγκριση 

ετήσιου πίνακα 

απολογισμού της 

οικονομικής 

διαχείρισης, της 

Σχολικής Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  

Ομόφωνα 

32.  269.  Έγκριση ανάθεσης σε 

τρίτο της εργασίας 

«Εργασίες πρόληψης 

και αντιπυρικής 

προστασίας  της ΔΕ 

Σιδηρονέρου του Δήμου 

Δράμας» με ανοικτή 

διαδικασία δημόσιου 

ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  

Ομόφωνα 

33.  270.  Έγκριση   ανάθεσης σε 

τρίτο της εργασίας 

«Εργασίες πρόληψης 

και αντιπυρικής 

προστασίας στα 

περιαστικά δάση της ΔΕ 

Δράμας, του Δήμου 

Δράμας» με ανοικτή 

διαδικασία δημόσιου 

ηλεκτρονικού 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ , 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη διότι, κάλλιστα θα μπορούσαν οι 

συγκεκριμένες εργασίες να καλυφθούν από τα οκτάμηνα 

και τα χρήματα τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν για 

άλλες ανάγκες 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, κάλλιστα θα 

μπορούσαν οι συγκεκριμένες εργασίες να καλυφθούν 



διαγωνισμού  από τα οκτάμηνα και τα χρήματα τα χρήματα να 

χρησιμοποιηθούν για άλλες ανάγκες 

34.  271.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης υπαλλήλων 

Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

35.  272.  Καταστροφή μέσω 

ανακύκλωσης παλαιού 

κινητού εξοπλισμού του 

Δήμου Δράμας που δεν 

έχει καμία αξία 

Ομόφωνα 

Περί αναβολής λήψης οριστικής απόφασης 

προκειμένου να ενημερωθεί το Σώμα στο επόμενο 

ΔΣ 

36.  273.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

ΤΚ Καλλιφύτου»  

Ομόφωνα 

 

Δράμα   18-05-2018 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


