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1.  582.  1
Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
απόρων δημοτών 

Ομόφωνα 

2.  583.  2
Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων 
Αστικού ΚΤΕΛ Δράμας περιόδου 
εορτών 2013 

Ομόφωνα 

3.  584.  3
Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Επιλογή δικαιούχων για την 
χορήγηση αδειών συμμετοχής στη 
Χριστουγεννιάτικη Αγορά 
ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ Δράμας πέριξ του 
Δημοτικού Κήπου, επί των 
πεζοδρομίων Πατριάρχου Διονυσίου 
και Εθνικής Αμύνης 

Ομόφωνα 

4.  585.  4
Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Γνωμοδότηση σχετικά με τις 
μεταβολές των σχολικών μονάδων  
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 
2014-2015 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, είναι αντίθετος με τις 
συγχωνεύσεις σχολείων, την περικοπή δαπανών 
και παροχών σε ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της 
κοινωνίας, προτείνοντας αντιθέτως την δημιουργία 
νέων σχολείων.   

 

5.  586.  5
Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας  
ιατρικών κρεβατιών για τα γήπεδα 
ποδοσφαίρου του δήμου μας 
προκειμένου να αδειοδοτηθούν 

Ομόφωνα 

6.  587.  6
Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Συμμετοχή του Δήμου Δράμας με 
ρόλο συντονιστή εταίρου, σε εταιρικό 
σχήμα με σκοπό την υλοποίηση 
έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος «PROGRESS» 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του, 
διότι θεωρεί ότι τέτοιου είδους προγράμματα δεν 
έχουν να προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό και η 
εμπειρία από την εφαρμογή τους στη Γερμανία, 
αποδεικνύει ότι, όχι μόνο δεν ενίσχυσαν τις 
σταθερές και μόνιμες θέσεις εργασίας σε όλα τα 
επίπεδα, αλλά ουσιαστικά κινούνται στο επίπεδο 
ελαστικοποίησής τους.  
 

7.  588.  Έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας 2014 
του Δήμου Δράμας 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Σούτος Κων/νος , 2) 
Τερζής Ανέστης και 3) Μελισσινός Στυλιανός, 
δήλωσαν ότι ψηφίζουν το πίνακα στοχοθεσίας 2014 
του Δήμου Δράμας  μόνο ως λογιστική αποτύπωση, 
κατά τα άλλα όμως , η άποψή τους είναι αυτή που 
διατύπωσαν και κατά την ψήφιση του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, δηλαδή είναι 
αντίθετοι με την μειούμενη αυτονομία και 
κυριαρχία της Τοπικής Αυτ/σης από την κεντρική 
εξουσία.   
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου, ο οποίος ανέφερε ότι, ο πίνακας 
στοχοθεσίας αποτελεί συνέχεια του 
προϋπολογισμού τον οποίο καταψήφισε, 
επισημαίνοντας ότι, αποτελεί ένα επιπλέον 
χτύπημα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και 



προσθέτοντας ότι δεν έχει καμία σχέση η 
αυτοτέλεια των δήμων με την στοχοθεσία, 
δεδομένης της μείωσης της κρατικής επιχορήγησης, 
των προνοιακών επιδομάτων κ.ά., και όλα αυτά 

υπό το βλέμμα του οικονομικού παρατηρητηρίου.  

 

8.  589.  19η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2013  

Ομόφωνα 

9.  590.  Οικονομική ενίσχυση για την έκδοση 
του επετειακού λευκώματος του 
Λυκείου Ελληνίδων Δράμας  

Ομόφωνα 

10.  591.  Ανανέωση παραγωγικής άδειας 
πωλητού λαϊκών αγορών  

Ομόφωνα 

11.  592.  Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου  Ομόφωνα 

12.  593.  Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου  Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Τερζή Ανέστη και 2) Μήτρου Γεωργίου, οι οποίοι 
μειοψηφούν για τους λόγους μειοψηφίας που 
αναφέρονται στην απόφαση του Συμβουλίου της 
ΔΚ Δράμας, προσθέτοντας ότι δεν πείστηκαν από 
την εισήγηση για την αναγκαιότητα τηςεν λόγω 
παραχώρηση. 

13.  594.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ εργασιών του έργου 
«Ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων 
μπάσκετ»  

Ομόφωνα 

14.  595.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ εργασιών του έργου 
«Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων»  

Ομόφωνα 

15.  596.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης 
του έργου «Ανακατασκευή 
υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ»  

Ομόφωνα 

16.  597.  Αποχαρακτηρισμός τμήματος της 
Ε.Ο. 12 ως Εθνικής Οδού, το οποίο 
περιέπεσε σε αχρηστία  

Ομόφωνα 

17.  598.  Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου 
στην Αθήνα  

Ομόφωνα  

 
 
Δράμα   28-11-2013 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας    
Μυροφόρα Ψωμά  


