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ΘΔΜΑ ΠΔΡΙΛΖΦΖ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ 

1.  63.  Καηάοηιζη  Σςεδίξρ 

Ποξϋπξλξγιζμξύ Ενόδωμ – Τεςμικξύ 

Ποξγοάμμαηξπ ηηπ Δημξηικήπ 

Κξιμόηηηαπ Δοάμαπ, ξικ. έηξρπ 

2012 

 

Ομόφωνα 
Το μέλος του Συμβουλίου,  
Κρασόπουλος Βασίλειος, δήλωσε ότι, 
υπάρχει απειρία, αλλά θα ψηφίσει 
τον προϋπολογισμό για να 
προχωρήσει η διαδικασία. Παρόλο 
που η κ. πρόεδρος, ανέλυσε το θέμα, 
χωρίς να είναι υποχρέωσή της όπως 
ανέφερε, εντούτοις συνεχίζει να έχει 
απορίες και επεσήμανε τα 
παρακάτω: 
1) Τα μέλη του Συμβουλίου, δεν 

έλαβαν το θέμα και συνεπώς 
είναι πολύ δύσκολο μέσα σε 
λίγη ώρα να το μελετήσει και να 
τοποθετηθεί, τονίζοντας ότι, και 
την προηγούμενη φορά , όταν 
συζητήθηκε ο προϋπολογισμός 
του 2011, έγινε το ίδιο, ενώ θα 
έπρεπε να δίδεται το θέμα, 
τουλάχιστον μία εβδομάδα 
πριν τη συνεδρίαση 

2) Στον προϋπολογισμό, 
αναφέρονται αοριστίες, που 
ίσως για πρώτη φορά είναι 
σωστό διότι, υπάρχει απειρία, 
προσθέτοντας όμως ότι, δεν 
είναι αυτός προϋπολογισμός. 
Προϋπολογισμός σημαίνει, 
οριστικοποίηση προτάσεων, με 
αναλυτικούς τίτλους και 
συγκεκριμένα κόστη. 

 

2.  64.  Διάθεζη βξζκξηόπωμ για ηημ 

κηημξηοξθική πεοίξδξ 2012 

 

Ομόφωνα: 
Περί διάθεσης βοσκοτόπων της 
Δημοτικής Κοινότητας Δράμας ( 
Οικισμός Ταξιαρχών) για την 
κτηνοτροφική περίοδο 2012, έκτασης 
19.714 στρεμμάτων, σύμφωνα με την 
ονομαστική κατάσταση δικαιούχων 
βοσκοτόπων 
Περί μη διάθεσης του 
περισσεύματος βοσκοτόπων, 4.386 
στρ. ( 24.000 στρ. – 1.974 στρ. = 4.386 
στρ.) του οικισμού Ταξιαρχών, διότι 
είναι πιθανόν ορεινός όγκος, δεν 
ανήκει στο Αγρόκτημα Ταξιαρχών 
και δεν είναι γνωστό το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς   
 



3.  65.  Ποξέγκοιζη ίδορζηπ καηαζηημάηωμ 

ργειξμξμικξύ εμδιαθέοξμηξπ 

Ομόφωνα περί προέγκρισης 
ίδρυσης καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος , που 
πρόκειται να λειτουργήσουν από 
τους: 

1) Σ.Θ.. του  Σ.,  για το κατάστημά 
της «Σ….. – Π…..» ,  στη ΔΚ 
Δράμας , στο Ο.Τ. ---, και επί της 
οδού ------------ 

2) Γ.Α.. του  Δ.. ,για το κατάστημά 
του «Π….Α.….& Ε……Ζ…. » ,  
στη ΔΚ Δράμας , στο Ο.Τ. ---, και 
επί της οδού -------- 

 

4.  66.  Χξοήγηζη αδειώμ λειηξρογίαπ 

μξρζικήπ με παοάηαζη ωοαοίξρ 

λειηξρογίαπ 

 

Ομόφωνα περί χορήγησης άδειας 
λειτουργίας μουσικής με παράταση 
ωραρίου για καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, που 
πρόκειται να λειτουργήσουν από 
τους: 

1) Ι.Ε. του  Χ.,  για το κατάστημά 
της «Κ…..» ,  στη ΔΚ Δράμας , 
στο Ο.Τ. ---, και επί της οδού ------
------ 

2) Β.Τ.  & …,Ο.Ε.  για το κατάστημά 
του «Κ…. » ,  στη ΔΚ Δράμας , 
στο Ο.Τ. ---, και επί της οδού ------
-- 

3) Κ.Χ., του Γ. για το κατάστημά του 
«Ε….- Π… » ,  στη ΔΚ Δράμας , 
στο Ο.Τ. ---, και επί της οδού ------
-- 

4) Τ.Π., του Χ. για το κατάστημά 
της «Ο…. » ,  στη ΔΚ Δράμας , 
στο Ο.Τ. ---, και επί της οδού ------
-- 

 

 
 
Δράμα 14-11-2011 
Η  γραμματέας   
 
Μυροφόρα Ψωμά                                                                                   


