
ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ   ΤΝΔΓΡΙΑΖ 20/29-8-11 ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ 

 
      Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Θωμάς Μαργαρίτης, 2) Παπαδόπουλος Γεώργιος, 3) Χατζηγιάννης 
Αναστάσιος, 4) Μαμσάκος Χριστόδουλος, 5) Δάντζερας Ιωάννης, 6) Παπαεμμανουήλ  Γρηγόριος 
και 7) Χαραλαμπίδης Ανδρέας, αποχώρησαν πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης, διαμαρτυρόμενοι για δημοσίευμα σε εφημερίδα, περί δήθεν οφειλής του δημοτικού 
συμβούλου Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου προς τον Δ. Δράμας, διασύροντας το όνομα και την 
υπόλειψη αυτού 
      Οι δημοτικοί σύμβουλοι: Σούτος Κων/νος, 2) Τερζής Ανέστης, 3) Ευμοιρίδης Κων/νος και 4) 
Κάργας Γεώργιος, διά μέσου κοινής δήλωσης των επικεφαλής των παρατάξεων: α) «Μαζί για τη 
Δράμα» και β) «‘Η ώρα της Δράμας», αποχώρησαν από τη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το κλίμα που δημιουργείται με τις 
συνεχείς προσωπικές αντεγκλήσεις και την παρακώλυση συζήτησης των σοβαρών θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης, προσθέτοντας ότι, οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται, 
υποβιβάζουν το επίπεδο του ΔΣ και τους εκθέτουν στην κοινή γνώμη 
      Ο δημοτικός σύμβουλος Ιορδανίδης Παγκράτιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 
συζήτηση του 17ου θέματος 

 
 

Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΣΙΣΛΟ ΘΕΜΑΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟΤ 

1.  410.  Έγθνηζε ηεξ οπ΄ ανηζμ. 

144/2011 απόθαζεξ ηεξ 

Μηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ, ζπεηηθά 

με ηεκ ζύκηαλε ζπεδίμο 

Ηακμκηζμμύ Θεηημονγίαξ αοηήξ 

Ομόφωνα 

2.  411.  Έγθνηζε ηεξ οπ΄ ανηζμ. 58/2011 

απόθαζεξ ηεξ Γπηηνμπήξ 

Νμηόηεηαξ Δςήξ, ζπεηηθά με ηεκ 

ζύκηαλε ζπεδίμο Ηακμκηζμμύ 

Θεηημονγίαξ αοηήξ 

Ομόφωνα 

3.  412.  Πνμπμπμίεζε ηεξ οπ΄ ανηζμ. 

278/2011 ΑΔΟ με ζέμα  

«Έγθνηζε ηεξ οπ΄ ανηζμ. 

11/2011 ΑΔΟ ηεξ ΔΓΗΝΜΠΑ 

ζπεηηθά με ηεκ ρήθηζε ημο δηεημύξ 

πνμγνάμμαημξ δνάζεξ ηεξ 

επηπείνεζεξ» 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, όπως διαφαίνεται , 
υπάρχουν στοιχεία κακοδιαχείρισης και 
προχειρότητας, πιστεύοντας ότι το 
σημαντικότερο είναι, η φύση της ίδιας της 
επιχείρησης, με θύματα τις ίδιες τις 
αρμοδιότητές της, τον πολιτισμό, τον 
αθλητισμό και βεβαίως αυτούς που 
επωφελούνται από αυτή τη δραστηριότητα 
 

4.  413.  Πνμπμπμίεζε ηεξ οπ΄ ανηζμ. 

279/2011 ΑΔΟ με ζέμα  

«Έγθνηζε ηεξ οπ΄ ανηζμ. 

12/2011 ΑΔΟ ηεξ ΔΓΗΝΜΠΑ, 

ζπεηηθά με ηεκ θαηάνηηζε - 

ρήθηζε ημο πνμϋπμιμγηζμμύ ηεξ 

επηπείνεζεξ, μηθ. έημοξ 2011» ( 

ζπεη. ε οπ΄ ανηζμ. 62/2011 ΑΔΟ 

ηεξ ΔΓΗΝΜΠΑ) 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, όπως διαφαίνεται , 
υπάρχουν στοιχεία κακοδιαχείρισης και 
προχειρότητας, πιστεύοντας ότι το 
σημαντικότερο είναι, η φύση της ίδιας της 
επιχείρησης, με θύματα τις ίδιες τις 
αρμοδιότητές της, τον πολιτισμό, τον 
αθλητισμό και βεβαίως αυτούς που 
επωφελούνται από αυτή τη δραστηριότητα 
 

5.  414.  Πνμπμπμίεζε ηεξ οπ΄ ανηζμ. 

319/2011 ΑΔΟ με ζέμα  

«Έγθνηζε ηεξ οπ΄ ανηζμ. 

24/2011 ΑΔΟ ηεξ ΔΓΗΝΜΠΑ, 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, όπως διαφαίνεται , 
υπάρχουν στοιχεία κακοδιαχείρισης και 
προχειρότητας, πιστεύοντας ότι το 



ζπεηηθά με ηεκ έγθνηζε ζπεδίμο 

ζύμβαζεξ μεηαλύ ηεξ επηπείνεζεξ 

θαη ημο Δήμμο Δνάμαξ, γηα ηεκ 

εθηέιεζε ημο δηεημύξ 

πνμγνάμμαημξ δνάζεξ αοηήξ» 

σημαντικότερο είναι, η φύση της ίδιας της 
επιχείρησης, με θύματα τις ίδιες τις 
αρμοδιότητές της, τον πολιτισμό, τον 
αθλητισμό και βεβαίως αυτούς που 
επωφελούνται από αυτή τη δραστηριότητα 
 

6.  415.  Έγθνηζε Γζςηενηθμύ Ηακμκηζμμύ 

Ρπενεζηώκ ηεξ ΔΓΗΝΜΠΑ  (ζπεη. 

ε οπ΄ ανηζμ. 64/2011 ΑΔΟ ηεξ 

ΔΓΗΝΜΠΑ)   

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, πάγια θέση του είναι 
ότι, πρέπει να κλείσει η επιχείρηση και οι 
αρμοδιότητές της να μεταφερθούν στον Δ. 
Δράμας 
 

7.  416.  Έγθνηζε Ηακμκηζμμύ γηα ημ 

πνμζςπηθό ηεξ ΔΓΗΝΜΠΑ (ζπεη. 

ε οπ΄ ανηζμ. 65/2011 ΑΔΟ ηεξ 

ΔΓΗΝΜΠΑ)   

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, πάγια θέση του είναι 
ότι, πρέπει να κλείσει η επιχείρηση και οι 
αρμοδιότητές της να μεταφερθούν στον Δ. 
Δράμας καθώς και οι υπάλληλοι αυτής, με τα 
ίδια δικαιώματα και βεβαίως τις ίδιες 
υποχρεώσεις 
 

8.  417.  Ακηηθαηάζηαζε μέιμοξ ημο ΔΟ ηεξ 

ΔΓΗΝΜΠΑ, ιόγς παναίηεζεξ  Ομόφωνα περί αποδοχής της από 24-8-2011  
δήλωση παραίτησης του 8ου τακτικού μέλους 
του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Δράμας με την επωνυμία «Δημοτική 
Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και 
Τουριστικής Ανάπτυξης { Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α}», 
κας Χαραλαμπίδου Ελευθερίας   και  
τροποποίησης   της υπ΄ αριθμ. 171/2011 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα 
«Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δράμας με 
την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής 
Ανάπτυξης { Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α}», και 
συγκεκριμένα σε ότι αφορά στο 8ο τακτικό 
μέλος, κα Χαραλαμπίδου Ελευθερία, 
δημότισσα, ως μέλος, ορίζοντας στη θέση της, 
την κα Χαρπαντίδου Ευγενία, δημότισσα, ως 
μέλος     

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ΄ αριθμ. 171/2011 
ΑΔΣ 
 

9.  418.  Ρπμβμιή Μηθμκμμηθώκ Οημηπείςκ 

ηεξ Δεμμηηθήξ Γκόηεηαξ 

Οηδενμκένμο (πνώεκ Ημηκόηεηα 

Οηδενμκένμο) πνήζεξ 2010 

Ομόφωνα 

10.  419.  Έγθνηζε ηεξ οπ΄ ανηζμ. 

150/2011 απόθαζεξ ημο ΔΟ ηεξ 

ΔΓΡΑΔ, ζπεηηθά με ημκ 

θαζμνηζμό ηημμιμγηαθήξ πμιηηηθήξ 

2011, γηα ηεκ Δ.Η. Οηδενμκένμο 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου, παρά τη διαβεβαίωση ότι 
το κόστος για τους κατοίκους του 
Σιδηρονέρου θα είναι μικρότερο,   θεωρεί 
πως πρέπει να καταργηθεί η ΔΕΥΑΔ και να 
παρέχονται υπηρεσίες με σταθερό και μόνιμο 
προσωπικό, προσθέτοντας ότι, μέσα και από 
αυτή τη διαδικασία, προκύπτει εξοικονόμηση 
όσον αφορά το 13% ΦΠΑ, ζητώντας 
κατάργηση του ΦΠΑ στο νερό, κατάργηση 



του ειδικού τέλους όπως αναγράφεται, 
κατάργηση του τιμολογίου σε παιδικούς 
σταθμούς – σχολεία – Νοσοκομεία- ΚΑΠΗ – 
ευπαθής ομάδες (άνεργοι, ΑμεΑ) και 
προτείνοντας αύξηση του τιμολογίου για 
super market, πολυκαταστήματα κλπ. 

11.  420.  Ξύζμηζε ελόθιεζεξ ιεληπνόζεζμςκ 

μθεηιώκ, ζύμθςκα με ηηξ 

δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 54 ημο Κ. 

3979/16-6-2011 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, η συγκεκριμένη 
ρύθμιση δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματική αδυναμία των οφειλετών, 
πιστεύοντας ότι, η ρύθμιση γίνεται στα 
πλαίσια της προσπάθειας της Κυβέρνησης να 
συγκεντρώσει όσα περισσότερα χρήματα 
μπορεί από τα λαϊκά στρώματα, εμπλέκοντας 
και τους Δήμους σ΄ αυτό το παιχνίδι, 
προσθέτοντας ότι, σε τέτοιου είδους 
ρυθμίσεις, θα έπρεπε να υπήρχαν πολύ 
ξεκάθαρα κοινωνικά κριτήρια, όσον αφορά 
στις οφειλές προς τους Δήμους.  
 

Π α ρ έ χ ε ι  τη δυνατότητα στους 
οφειλέτες ληξιπρόθεσμων οφειλών του 
άρθρου 54  του Ν. 3979/16-6-2011 να 
ρυθμίσουν ( προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

έως και την 29η /11/2011) και να καταβάλουν 
το χρέος τους στο δημοτικό ταμείο μέχρι και 
σε 20μηνιαίες δόσεις,  κάθε μία εκ των οποίων 
δεν θα είναι μικρότερη των 150,00 €, κατ΄ 
εφαρμογή του  άρθρου 26  του Ν. 3649/2008    
 
 

12.  421.  Πνμπμπμίεζε πνμϋ/ζμμύ μηθ. 

έημοξ 2011 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, εν μέσω των 
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, με 
τους κατά πολύ μειωμένους 
προϋπολογισμούς τους, θα πρέπει τις    
αρμοδιότητες :1) μεταφοράς μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και 2) σίτισης μαθητών  
μουσικού γυμνασίου – λυκείου, να τις 
αναλάβει εξ ολοκλήρου το Κράτος, το οποίο 
θέτει ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια, 
προσθέτοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση, 
θα οδηγηθούν τα λαϊκά στρώματα του 
Δήμους μας , να μη μπορούν να 
ανταπεξέλθουν. 
 

13.  422.  Ακάιερε δαπάκεξ   από ημκ 

Δήμμ Δνάμαξ , γηα ηεκ έθδμζε 

βηβιίμο από ηεκ Δ/κζε 

Ννςημβάζμηαξ Γθπ/ζεξ Κ. 

Δνάμαξ 

Ομόφωνα  περί ανάληψης δαπάνης   
από τον Δήμο Δράμας , ποσού 1.300,00 € για 
την έκδοση βιβλίου από την Δ/νση 
Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Δράμας, που θα 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
πολιτιστικών προγραμμάτων τα οποία 
υλοποιηθήκαν από τα σχολεία της πόλης μας, 
κατά την διάρκεια της περσινής σχολικής 
χρονιάς, και θα διανεμηθεί στις σχολικές 
μονάδες κατά την έναρξη του σχολικού έτους 
2011-2012 



14.  423.  Έγθνηζε ζομμεημπήξ ημο Δήμμο 

ζημ ένγμ «Ούζηεμα ακμηθηήξ 

πιαηθόνμαξ παναθμιμύζεζεξ ηςκ 

αζηηθώκ μηθμζοζηεμάηςκ » I – 

SCOPE 

Ομόφωνα 

15.  424.  Ηαζμνηζμόξ μδώκ εθανμμγήξ 

ειεγπόμεκεξ ζηάζμεοζεξ 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, η δημοτική αρχή, 
προχωρά συνειδητά στην εφαρμογή ενός 
νέου εισπρακτικού μέτρου, το οποίο θα 
δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, από 
όσα φαίνεται ότι έρχεται να λύσει, 
προσθέτοντας ότι απαιτείται  η ενίσχυση  των 
μαζικών μέσων μεταφοράς, φτηνό εισιτήριο 
και πυκνά δρομολόγια και βεβαίως 
κατασκευή δημοσίων χώρων στάθμευσης από 
τον Δήμο για τα Ι.Χ., είτε από το Κράτος 
συνολικά   
 

16.  425.  Γκςμμδόηεζε γηα ζενηκά 

δνμμμιόγηα αζηηθμύ ΗΠΓΘ 

Ομόφωνα 

17.  426.  Ηαηαθύνςζε πναθηηθμύ 

δηαγςκηζμμύ γηα ηεκ ενγαζία 

«Ακάζεζε ενγαζηώκ μεπακηθήξ 

ζάνςζεξ μδώκ με πνήζε 

αοημθηκμύμεκμο ζάνςζνμο» 

Ομόφωνα 

18.  427.  Ηαηαθύνςζε πναθηηθμύ 

δηαγςκηζμμύ γηα «Ργεημκμμηθή 

ηαθή απμννημμάηςκ» 

Ομόφωνα 

19.  428.  Ηαηαθύνςζε πναθηηθμύ 

δηαγςκηζμμύ γηα «Γνγαζίεξ 

μεηαθμνάξ με πνήζε θμνηεγώκ 

αοημθηκήηςκ (10th  θαη 15th )» 

Ομόφωνα 

20.  429.  Αιιαγή ζέζεξ αγνμηηθήξ μδμύ ζημ 

Αγνόθηεμα Λενμπμηάμμο 

Ομόφωνα 

21.  430.  Γκςμμδόηεζε γηα παναπώνεζε 

θμηκόπνεζηεξ έθηαζεξ (Αγνόθηεμα 

Βαζοιάθμο), γηα ακέγενζε 

ζηαοιηθώκ εγθαηαζηάζεςκ 

Ομόφωνα 

22.  431.  Γκςμμδόηεζε γηα παναπώνεζε 

θμηκόπνεζηεξ έθηαζεξ (Αγνόθηεμα 

Λενμπμηάμμο), γηα ακέγενζε 

ζηαοιηθώκ εγθαηαζηάζεςκ 

Ομόφωνα 

23.  432.  Έγθνηζε πνςημθόιιμο πνμζςνηκήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο 

«Μιμθιήνςζε πενημπήξ ακάπιαζεξ 

πεημάννμο Ηαιιηθύημο» 

Ομόφωνα 

24.  433.  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «Μδμπμηία 

ΠΔ Λενμπμηάμμο» 

Ομόφωνα 

25.  434.  Ιεηαηόπηζε δηθηύμο ΔΓΕ ζηε 

Δνάμα 

Ομόφωνα 



26.  435.  Γπέθηαζε δηθηύμο ΔΓΕ ζηε Δνάμα Ομόφωνα 

27.  436.  Έγθνηζε μίζζςζεξ, με απεοζείαξ 

ζομθςκία, ημο αγνμηηθμύ ζπμιηθμύ 

θιήνμο Π.Η. Ιηθνμπςνίμο 

Ομόφωνα 

28.  437.  Έγθνηζε μίζζςζεξ, με απεοζείαξ 

ζομθςκία, ημο αγνμηηθμύ ζπμιηθμύ 

θιήνμο Π.Η. Ηαιμύ Αγνμύ 

Ομόφωνα 

29.  438.  Γκςμμδόηεζε ζπεηηθά με εθπώνεζε 

πμζμζηώκ άδεηαξ εθμεηάιιεοζεξ 

πενηπηένςκ ζε ίζα μενίδηα 

Ομόφωνα 

30.  439.  Γκςμμδόηεζε ζπεηηθά με εθπώνεζε 

πμζμζημύ άδεηαξ εθμεηάιιεοζεξ 

πενηπηένςκ ζε ίζα μενίδηα 

Ομόφωνα 

31.  440.  Μνηζμόξ μέιμοξ ζημ ΔΟ ημο 

Ζδνύμαημξ Ιαθεδμκηθμύ Βναβείμο 

Ομόφωνα περί ορισμού ως τακτικού μέλους 
στο Δ.Σ. του ιδρύματος Μακεδονικού 
Βραβείου, το δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ, με αναπληρωτή αυτού, 
τον δημοτικό σύμβουλο Μυστακίδη Ιωάννη 

 

32.  441.  Μνηζμόξ δεμμηηθμύ ζομβμύιμο με 

ημκ ακαπιενςηή ημο, γηα ηε 

ζογθνόηεζε επηηνμπήξ ειέγπμο 

δηθαημιμγεηηθώκ δηθαημύπςκ 

αδεηώκ εθμεηάιιεοζεξ πενηπηένςκ 

Ομόφωνα περί ορισμού τριμελούς 
επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών 
δικαιούχων αδειών εκμετάλλευσης, 
αποτελούμενη από: 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1) Νικολαΐδη Φώτιο, δημοτικό 
σύμβουλο, ως πρόεδρο 

2) Γιαννάκου Αριστείδη, δημοτικό 
υπάλληλο, ως μέλος 

3) Καρακασίδου Αλεξάνδρα, δημοτική 
υπάλληλο, ως μέλος 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1) Νικήτα Αλέξανδρο, δημοτικό 
σύμβουλο 

2) Παπατολίδου Αθανασία, δημοτική 
υπάλληλο  

3) Καγκασίδου Μαρία, δημοτικό 
υπάλληλο  

 

33.  442.  Δημνγάκςζε εθδειώζεςκ 

εμνηαζμμύ ηεξ Γζκηθήξ Γπεηείμο 

28εξ Μθηςβνίμο 1940 ζηεκ πόιε, 

ηηξ δεμμηηθέξ θαη ημπηθέξ 

θμηκόηεηεξ   

Ομόφωνα 

34.  443.  Δημνγάκςζε εθδειώζεςκ μκήμεξ 

ηςκ ζθαγηαζζέκηςκ θαημίθςκ ηεξ 

Δνάμαξ, Ιοιμπμηάμμο, Η. Αγνμύ, 

Ημοδμοκίςκ, ημο Κηθμηζάνα θαη 

ηεξ ςνηζηήξ, από ηα βμοιγανηθά 

ζηναηεύμαηα θαημπήξ θαηά ηεκ 

πενίμδμ Οεπηεμβνίμο-Μθηςβνίμο 

1941 

Ομόφωνα 



35.  444.  Δημνγάκςζε εθδήιςζεξ μκήμεξ 

ζημκ Άγημ νοζόζημμμ 

Ιεηνμπμιίηε Δνάμαξ-Ομύνκεξ 

 

36.  445.  Δημνγάκςζε εθδήιςζεξ γηα ηεκ 

Εμένα Γζκηθήξ Ικήμεξ ηεξ 

Γεκμθημκίαξ ηςκ Γιιήκςκ ηεξ 

Ιηθνάξ Αζίαξ από ημ Πμονθηθό 

Ηνάημξ 

Ομόφωνα 

37.  446.  Γπηπμνήγεζε Νακεπεηνςηηθήξ 

Έκςζεξ Δνάμαξ γηα ηεκ 

δημνγάκςζε ημο «8μο Φεζηηβάι 

παναδμζηαθμύ δεμμηηθμύ 

ηναγμοδημύ 

Ομόφωνα 

38.  447.  Αίηεμα δηαγναθήξ από πνεμαηηθμύξ 

θαηαιόγμοξ ηέιμοξ 2% επί ηςκ 

αθαζανίζηςκ εζόδςκ 

Ομόφωνα 

39.  448.  Αίηεμα δηαγναθήξ από πνεμαηηθό 

θαηάιμγμ ηέιμοξ πνήζεξ 

πεδμδνμμίμο 

Ομόφωνα 

40.  449.  Ιεηαθίκεζε Δεμάνπμο θαη Γηδηθμύ 

Οοκενγάηε ζημ ελςηενηθό 

Ομόφωνα 

41.  450.  Ιεηαθίκεζε Δεμάνπμο   Ομόφωνα 

42.  451.  Ιεηαθίκεζε Ακηηδεμάνπμο   Ομόφωνα 

43.  452.  Έγθνηζε ελόδςκ μεηαθίκεζεξ 

Δεμάνπμο 

Ομόφωνα 

44.  453.  Έγθνηζε ελόδςκ μεηαθίκεζεξ 

εθηόξ έδναξ οπαιιήιςκ Δήμμο 

Δνάμαξ 

Ομόφωνα 

 

 

 
 
Δράμα 1-9-2011 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας   
Μυροφόρα Ψωμά                                                                                    
  


