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1.  549.  Εκτίμηση της κατάστασης και ανάληψη 

πρωτοβουλιών για τη λειτουργία του Τ.Ε.Ι. Δράμας 

στο πλαίσιο της διαδικασίας που ξεκίνησε το 

Υπουργείο Παιδείας για τον εξορθολογισμό του 

ακαδημαϊκού χάρτη της Χώρας με το σχέδιο 

«ΑΘΗΝΑ»   

Μειοψηφούντων των  
δημοτικών συμβούλων: 1) 
Μαργαρίτη Θωμά, 2) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου και 3) 
Χατζηγιάννη Αναστασίου, οι 
οποίοι συμφωνούν μεν με την 
πρόταση του κου Δημάρχου, 
προτείνουν όμως να 
υποβληθούν και οι παραιτήσεις 
όλων των μελών του ΔΣ καθώς 
και του κου Δημάρχου, ως ένα 
επιπλέον μέτρο πίεσης προς την 
Κεντρική Εξουσία, ζητώντας 
και τη συμπαράσταση των 
φορέων της Θράκης, οι οποίοι 
έως τώρα δεν επέδειξαν καμία 
συμπαράσταση σε όποιο 
πρόβλημα και αν αντιμετώπισε 
η περιοχή μας, αλλά αντιθέτως 
ήταν απέναντί μας. 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       κ α τ ά     
π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 
 Τη συνάντηση με τον 

Υπουργό Παιδείας & 
Θρησκευμάτων Πολιτισμού & 
Αθλητισμού κο Αρβανιτόπουλο 
Κων/νο, την 29η Νοεμβρίου 
2012 , της πολυμελούς 
αντιπροσωπείας , από τον Δήμο 
Δράμας, τους επικεφαλής των 
δημοτικών παρατάξεων ή και 
επί πλέον αν γίνεται, τους 
Βουλευτές του Νομού, τον 
Αντιπεριφερειάρχη, τον 
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη 
Δράμας κο Παύλο και με τη 
συνδρομή των υπολοίπων 
Δημάρχων, προκειμένου να 
αντιπαραθέσει τα παρακάτω 
στοιχεία για τη διεκδίκηση όχι 
μόνο της συνέχισης 
λειτουργίας των τμημάτων του 
Παραρτήματος Δράμας 
(τμήματα Δασοπονίας , 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου και 



Οινολογίας) αλλά και την 
έναρξης λειτουργίας του ήδη 
αναγνωρισμένου από το 
ΥΠΕΠΘ τμήματος 
Βιοτεχνολογίας, στον 
υφιστάμενο χώρο με 
περιορισμό των δαπανών: 
(τους λόγους μπορείτε να τους 
διαβάσετε στην σχετική 
απόφαση στην Ιστοσελίδα του 
Δ. Δράμας) 
 

2.  550.  Αίτημα προς την Κτηματική Υπηρεσίας του 

Δημοσίου για την παραχώρηση οικοπέδου κατά 

κυριότητα στο Δήμο Δράμας 

Ομόφωνα 
 

3.  551.  Παράταση χρόνου παράδοσης ειδών διεθνούς 

διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού Παιδικών 

Σταθμών Δήμου Δράμας    

Ομόφωνα 

4.  552.  Έγκριση της 36/2012 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά 

με την κατανομή από τα έσοδα ενοικίων του 

σχολικού κλήρου ποσού 19.628,43 € στις σχολικές 

επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  

εκπαίδευσης για τις λειτουργικές δαπάνες των 

σχολικών μονάδων   

Ομόφωνα 

5.  553.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου     Ομόφωνα 

6.  554.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 88/2012 απόφασης του ΔΣ του 

Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών 

Μικρού Μήκους Δράμας, σχετικά με την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 

Ομόφωνα 

7.  555.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση μετακίνησης δημοτικών συμβούλων σε 

έκτακτο Συνέδριο της ΚΕΔΕ 

Ομόφωνα 

 
 
 
 
Δράμα   27 -11-2012 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας    
 
Μυροφόρα Ψωμά  


