
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

33/07-12-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 
 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 24ου τακτικού 

θέματος 

Η δημοτική σύμβουλος Σιδερά Χρυσή, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 11ου τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 5ου 

τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 5ου τακτικού 

θέματος 
 

 

     
       

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  619.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

΄Eγκριση διενέργειας 

ημερίδας και σχετικών 

δαπανών προμήθειας 

Ομόφωνα 

2.  620.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 83/2015 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με την 

κατανομή Δ΄δόσης των 

ΚΑΠ για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 

Ομόφωνα 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5) 

Ρεμόντη Θεμιστοκλή και 6) Χαρίσκου Νικολάου 

πως, η αυθαίρετη ισόποση κατανομή κατά ποσοστό 

50% στις δύο σχολικές επιτροπές, είναι επιπόλαιη και 

άδικη για πάρα πολλούς λόγους και πως θα πρέπει να 

συσταθεί μία επιτροπή για την αξιολόγηση των αναγκών 

των σχολικών μονάδων.   

3.  621.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Συγκρότηση επιτροπής  

του άρθρου 1 του Π.Δ. 

270/1981 για την 

διεξαγωγή δημοπρασιών 

εκποίησης ή 

εκμίσθωσης πραγμάτων 

του Δήμου, για το έτος 

2016 

Ομόφωνα 

4.  622.  4
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ορισμός εκπροσώπου 

του Δήμου Δράμας στο 

Δίκτυο Μρτυρικών 

Πόλεων και Χωριών της 

Ελλάδας 1940-1945 

Ομόφωνα 

5.  623.  5
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση μετακίνησης 

Δημάρχου Δράμας 

Ομόφωνα 

6.  624.  6
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση 

τακτοποιητικού – 2
ου

 

ΑΠΕ του έργου « 

Υποδομή για 

εγκατάσταση 

προπονητηρίου και 

αποδυτηρίων στο χώρο 

ΑΠΚ Κραχτίδη» 

Ομόφωνα 



7.  625.  7
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Γνωμοδότηση σχετικά 

με την οριστική 

παραλαβή της μελέτης 

«Κυκλοφοριακή μελέτη 

οικισμού Ξηροποτάμου» 

Ομόφωνα 

8.  626.  8
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Γνωμοδότηση σχετικά 

με την οριστική 

παραλαβή της μελέτης 

«Κυκλοφοριακή μελέτη 

τοπικής κοινότητας 

Μυλοποτάμου» 

Ομόφωνα 

9.  627.  9
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ψήφισμα στήριξης του 

αγώνα των 

καθαριστριών των 

δημοσίων σχολείων 

Ομόφωνα 

10.  628.  Παρατηρήσεις του 

Παρατηρητηρίου 

Οικονομικής 

Αυτοτέλειας επί του 

προϋπολογισμού 2016 

και εισηγήσεις επ΄ 

αυτών (σχετ. η 423/2015 

απόφαση της Ο.Ε.)  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι,  δεν ψήφισε ούτε τον 

προϋπολογισμό του 2016 και δεν επιθυμεί να 

νομιμοποιήσει το Παρατηρητήριο Οικονομικής 

Αυτοτέλειας, το οποίο δεν κάνει έλεγχο νομιμότητας 

αλλά, έλεγχο σκοπιμότητας.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη  διότι, δεν ψήφισε ούτε τον 

προϋπολογισμό του 2016 και δεν επιθυμεί να 

νομιμοποιήσει το Παρατηρητήριο Οικονομικής 

Αυτοτέλειας, το οποίο δεν κάνει έλεγχο νομιμότητας 

αλλά, έλεγχο σκοπιμότητας.  

 

11.  629.  Έγκριση της 425/2015 

απόφαση της Ο.Ε., 

σχετικά με την 12
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού Δ. 

Δράμας οικ. έτους 2015  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη  διότι, δεν ψήφισε ούτε τον 

προϋπολογισμό του 2016. 

 

12.  630.  Έγκριση της 60/2015 

απόφασης του ΝΠΔΔ, 

σχετικά με την έγκριση 

της Ε΄ αναμόρφωσης 

του προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2015  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, δεν δύναται να 

ψηφίζει για κάτι που δεν γνωρίζει και 

συγκεκριμένα, ενώ έθεσε το ερώτημα, ποιες 

αμοιβές συμπεριλαμβάνονται στον Κ.Α. 10/6117, 

εντούτοις δεν πήρε καμία απάντηση από την 

πρόεδρο του ΝΠΔΔ. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, δεν δύναται να ψηφίζει 

για κάτι που δεν γνωρίζει και συγκεκριμένα, για 

τον Κ.Α. 10/6117» λοιπές αμοιβές λοιπών 

εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 

ελεύθερου επαγγελματία». 
 

13.  631.  Έγκριση της 53/2015 

απόφαση του ΝΠΔΔ, 

σχετικά με την έγκριση 

του προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2016  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5) 

Ρεμόντη Θεμιστοκλή και 6) Χαρίσκου Νικολάου, για 

τον λόγο που μειοψήφησε και το μέλος της παράταξής 

τους στο ΔΣ του ΝΠΔΔ δηλαδή, είναι αντίθετοι με την 

καταβολή της ετήσιας συνδρομής των 5,00 € ανά άτομο 

για τα μέλη των ΚΑΠΗ διότι, υπάρχει η δυνατότητα 

εξασφάλισης του προϋπολογιζόμενου προς είσπραξη 



ποσού ,με άλλο τρόπο. Επίσης, από τα οικονομικά 

στοιχεία, προκύπτει ότι μπορεί να λειτουργήσει 

απρόσκοπτα το ΝΠΔΔ και άρα, η μη λειτουργία του νέου 

κτηρίου, οφείλεται όχι σε οικονομικούς λόγους αλλά, σε 

αδυναμία της δημοτικής αρχής να εξεύρει τον τρόπο. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, δεν δύναται να ψηφίζει 

για κάτι που δεν γνωρίζει και συγκεκριμένα, ενώ έθεσε 

το ερώτημα, ποιες αμοιβές συμπεριλαμβάνονται στον 

Κ.Α. 10/6117, εντούτοις δεν πήρε καμία απάντηση από 

την πρόεδρο του ΝΠΔΔ. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, συμφωνώντας με τις 

τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης και διότι δεν τον 

εκφράζει στο σύνολό του ο προϋπολογισμός. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, δεν δύναται να ψηφίζει για 

κάτι που δεν γνωρίζει και συγκεκριμένα, για τον Κ.Α. 

10/6117» λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές 

υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελματία». 

Η πρόεδρος του ΝΠΔΔ, δημοτική σύμβουλος 

Καρυοφυλλίδου Ζωή, απαντώντας για την μη 

λειτουργία του κτηρίου, ανέφερε πως το κτήριο 

κατασκευάστηκε για το ΚΗΦΗ και όχι το ΚΑΠΗ και 

πως είναι οικονομικός ο λόγος που δεν λειτουργεί διότι, 

ευθύνεται η προηγούμενη δημοτική αρχή που δεν 

αύξησε το ποσό επιχορήγησης του ΝΠΔΔ.. Δεν είναι 

δυνατόν με 1.100.000,00 € προϋπολογισμό, να 

καλυφθούν έξοδα λειτουργίας και έξοδα πρόσληψης 

προσωπικού για 25 άτομα που θα εξυπηρετούνται. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ζαχαριάδης Παύλος, 

απαντώντας ανέφερε: 1) οι προσλήψεις είναι 

ανταποδοτικού χαρακτήρα, άρα δεν δημιουργούν 

οικονομική επιβάρυνση, 2) οι υπηρεσίες που θα 

παρέχονται είναι ανταποδοτικές, εφόσον θα 

εισπράττονται τα 5,00 € από τους πολίτες που θα 

βρίσκονται στο κτήριο, 3) αν θεωρεί η διοίκηση ότι, 

υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, διοίκηση είναι, μπορεί 

να αυξήσει το ποσό επιχορήγησης και 4) η μεταστέγαση 

του ΚΑΠΗ δεν απαγορεύεται γιατί, αν απαγορεύεται, τι 

άδεια έχει το παλαιό Δημαρχείο και τι έχει εγκατασταθεί 

σε αυτό;  

14.  632.  Έγκριση της 54/2015 

απόφαση του ΝΠΔΔ, 

σχετικά με την έγκριση 

του πίνακα στοχοθεσίας 

οικ. έτους 2016  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, καταψήφισε τον 

προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, διότι καταψήφισε τον 

προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, διότι καταψήφισε τον 

προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ 

15.  633.  Καταβολή αποζημίωσης 

λόγω απαλλοτρίωσης 

σύμφωνα με την πράξη 

11/1997  

Ομόφωνα 

16.  634.  Ασφάλιση ακινήτων 

Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 



17.  635.  Απόδοση χρήσης του 

Αναψυκτηρίου του 

πάρκου της Τ.Κ. Καλού 

Αγρού και διενέργεια 

νέας δημοπρασίας  

Ομόφωνα 

 

 Για την απόδοση χρήσης του 
αναψυκτηρίου στο άλσος της τοπικής κοινότητας Καλού 

Αγρού, από τον κ. Νικολαϊδη Παύλο του Παναγιώτη, 

εντός προθεσμίας δύο μηνών 

 

 Ακυρώνει την 349/2015 ΑΔΣ, με την οποία 

έγινε αποδεκτή η προσφορά του κ. Νικολαΐδη Παύλου 

του Παναγιώτη, ως εκπροσώπου της συζύγου του, κ. 

Νικολαΐδου Δέσποινας, των 215,00 € μηνιαίως, για την 

απευθείας εκμίσθωση του ανωτέρω δημοτικού 

ακινήτου, ως συμφέρουσα για το Δήμο 

 

 Εγκρίνει την κίνηση της διαδικασίας 

επαναδημοπράτησης του ανωτέρω δημοτικού ακινήτου  

 

18.  636.  Επιστροφή ποσού που 

αφορά την εκ 

παραδρομής επιπλέον 

κατάθεση σε τραπεζικό 

λογαριασμό του Δ. 

Δράμας  

Ομόφωνα 

19.  637.  Επιστροφή ποσού από 

πρόστιμα ΚΟΚ που εκ 

παραδρομής 

καταβλήθηκαν για 2
η
 

φορά  

Ομόφωνα 

20.  638.  Διαγραφή ποσού από 

Χ.Κ. ετών 2006 έως και 

2012, που αφορά Τ.Α.Π.  

Ομόφωνα 

21.  639.  Διαγραφή ποσού από 

Χ.Κ. ετών 2010 έως και 

2012, που αφορά Τ.Α.Π.  

Ομόφωνα 

22.  640.  Επιστροφή 

αχρεωστήτως 

καταβληθέντος ποσού  

Ομόφωνα 

23.  641.  Παραχώρηση 

οικοπέδων στο 

Μοναστηράκι  

Ομόφωνα 

24.  642.  Παραχώρηση οικοπέδου 

με κτίσμα 

«Νηπιαγωγείου» στο 

Μοναστηράκι  

Ομόφωνα 

25.  643.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Μητρούση Χριστίνα  

Ομόφωνα 

26.  644.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Τσινεκίδης Χαράλαμπος  

Ομόφωνα 



27.  645.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Βερβέρη Βηθλεέμ  

Ομόφωνα 

28.  646.  Χορήγηση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Κωνσταντινίδου 

Παναγιώτα  

Ομόφωνα 

29.  647.  Ορισμός μελών 

επιτροπής εκτίμησης 

ακινήτων (άρθρου 186 ν. 

3463/2006) για το έτος 

2016  

Ομόφωνα 

30.  648.  Λήψη απόφασης για την 

απευθείας ανάθεση της 

υπηρεσίας « Μεταφορά 

των Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του 

Δήμου Δράμας από τον 

Σταθμό Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 

του Δήμου Δράμας στον 

Χώρο Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμμάτων 

(Χ.Υ.Τ.Α.) της 

Περιφερειακής 

Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών 

που βρίσκεται στην θέση 

“Ερείπια Νεράιδας” 

αγροκτήματος 

Παλαιοκάστρου της 

κτηματικής περιοχής 

Δήμου Ηράκλειας »   

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5) 

Ρεμόντη Θεμιστοκλή και 6) Χαρίσκου Νικολάου 

πως, ως παράταξη είχαν διαφοροποιηθεί σε 

προηγούμενη συνεδρίαση ΔΣ, σχετικά με το θέμα και 

είναι λογικό να διαφοροποιούνται και στην απευθείας 

ανάθεση για το χρονικό διάστημα έως την 

επαναδημοπράτηση. Διαφοροποιήθηκαν διότι, δεν 

ενημερώθηκε το ΔΣ για την οικονομοτεχνική μελέτη , 

θεωρώντας επιπλέον ότι, υπάρχει δυνατότητα 

μεταφοράς των απορριμμάτων από προσωπικού του 

Δήμου, έτσι ώστε να μην αυξάνονται και τα τέλη, τα 

οποία είναι σε άμεση συνάρτηση από τον τρόπο 

διαχείρισής των.  

Επιπλέον ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, 

μειοψήφησε διότι, με την παρούσα απόφαση 

προκαλείται αδικαιολόγητη επιπλέον δαπάνη για το 

Δήμο και άδικη για τους πολίτες, οι οποίοι καλούνται να 

αντιμετωπίσουν την αύξηση των τελών. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, ως παράταξη είχαν 

διαφοροποιηθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση ΔΣ, 

σχετικά με το θέμα και είναι λογικό να 

διαφοροποιούνται και στην απευθείας ανάθεση για το 

χρονικό διάστημα έως την επαναδημοπράτηση. Θεωρεί 

ότι, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των απορριμμάτων 

από προσωπικού του Δήμου, έτσι ώστε να μην 

αυξάνονται και τα τέλη, τα οποία είναι σε άμεση 

συνάρτηση από τον τρόπο διαχείρισής των. Θα πρέπει 

να υπάρξει συνεργασία με τους όμορους δήμους, 

προκειμένου να μην ανατίθεται η συγκεκριμένη εργασία 

σε ιδιώτες. 

 

31.  649.  Πληρωμή δαπανών 

κωδικών 

προϋπολογισμού  

Ομόφωνα 

32.  650.  Προμήθεια 

ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού στο πλαίσιο 

υλοποίησης της πράξης 

με τίτλο « Συν – 

Εργασία : Συλλογική 

Δράση για τη 

Στοχευμένη Στήριξη της 

Απασχόλησης στο Νομό 

Ομόφωνα 



Δράμας»  

33.  651.  Λύση σύμβαση 

υλοποίησης της πράξης 

με τίτλο « Τεχνική 

Βοήθεια του Δήμου 

Δράμας» με κωδικό MIS  

374809  

Ομόφωνα 

34.  652.  Σύναψη 

προγραμματικής 

σύμβασης πολιτισμικής 

ανάπτυξης για την 

εκπόνηση ερευνητικού 

προγράμματος με τίτλο: 

«Έρευνα, συλλογή και 

ιστορική καταγραφή 

υφιστάμενης 

κατάστασης προς 

τεκμηρίωση και 

διαμόρφωση μοντέλου 

εικαστικών και 

ψηφιακών εκθεμάτων 

και παρεμβάσεων για το 

νερό, στο πάρκο πηγών 

Αγίας Βαρβάρας Δράμας  

Ομόφωνα 

35.  653.  Τροποποίηση 

ρυμοτομικού σχεδίου 

στο Ο.Τ. 119 της 

Δημοτικής Κοινότητας 

Ξηροποτάμου  

Ομόφωνα 

Μετά τις τοποθετήσεις των παρατάξεων της 

αντιπολίτευσης πως, το θέμα έπρεπε να συνοδεύεται 

από απόφαση της ΔΚ Ξηροποτάμου, ο δημοτικός 

σύμβουλος Σολάκης Άγγελος, διαβεβαίωσε πως, στην 

επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου της ΔΚ 

Ξηροποτάμου , θα συζητηθεί και ήδη υπάρχει η 

σύμφωνη γνώμη των μελών του 

36.  654.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου «Κατασκευή 

Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων ΤΚ 

Καλλιφύτου»  

Ομόφωνα 

37.  655.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου 

«Ανακατασκευή 

κοινοχρήστου χώρου 

οδού Σαμοθράκης»  

Ομόφωνα 

38.  656.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Συντήρηση 

κοινοτικών κτιρίων ΤΚ 

Σιδηρονέρου»  

Ομόφωνα 

39.  657.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου 

«Αντικατάσταση 

κουφωμάτων δημοτικού 

κτιρίου Σιδηρονέρου»  

Ομόφωνα 



40.  658.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Περίφραξη 

γηπέδου Καλού Αγρού»  

Ομόφωνα 

41.  659.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο « 

Οδοποιία ΤΚ 

Μοναστηρακίου»  

Ομόφωνα 

42.  660.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Βελτίωση 

νεκροταφείων 

(Μικροχωρίου)» 

Ομόφωνα 

43.  661.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Βελτίωση 

νεκροταφείων ΤΚ 

Καλού Αγρού» 

Ομόφωνα 

44.  662.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Βελτίωση 

αναβάθμιση 

περιφερειακής τοπικής 

οδού Μαυροβάτου-

Μικροχωρίου» 

Ομόφωνα 

45.  663.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Διαμόρφωση 

αύλειου χώρου 5
ου

 

γυμνασίου και 1
ου

  και 

14
ου

 νηπιαγωγείου και 

περίφραξή τους» 

Ομόφωνα 

46.  664.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Κοινοτική 

οδοποιία ΔΚ Χωριστής» 

Ομόφωνα 

47.  665.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Νέα Οδοποία 

Μαυροβάτου» 

Ομόφωνα 

48.  666.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

επέκτασης Στενημάχου 

Ομόφωνα 

49.  667.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

ΤΚ Κουδουνίων 

Ομόφωνα 

50.  668.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

Ομόφωνα 



ΤΚ Μακρυπλαγίου 

51.  669.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

ΤΚ Μαυροβάτου 

Ομόφωνα 

52.  670.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

ΤΚ Μικροχωρίου 

Ομόφωνα 

53.  671.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

Τοπικής Κοινότητας 

Κουδουνίων 

Ομόφωνα 

54.  672.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου 

«Ολοκλήρωση παιδικής 

χαράς Μαυροβάτου 

Ομόφωνα 

55.  673.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Συντήρηση 

κοινοτικού κτιρίου ΤΚ 

Kουδουνίων 

Ομόφωνα 

56.  674.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Υποδομή για 

εγκατάσταση 

προπονητηρίου και 

αποδυτηρίων στο χώρο 

ΑΠΚ Κραχτίδη 

Ομόφωνα 

57.  675.  Έγκριση δαπάνης για 

νέα παροχή δημοτικού 

κτιρίου  

Ομόφωνα 

58.   Διατύπωση γνώμης 

σχετικά με την χωρίς 

άδεια διατήρηση 

οικόσιτων ζώων και 

πτηνών εντός 

κατοικημένων περιοχών 

με πληθυσμό έως 5000 

κατοίκους ή στις 

παρυφές πόλεων με 

πληθυσμό άνω των 5000 

κατοίκων   

Το θέμα αποσύρθηκε μετά από πρόταση του 

δημοτικού συμβούλου Χατζηγιάννη Αναστασίου, 

προκειμένου να επανέλθει με τη γνώμη των ΔΚ και 

ΤΚ. 

 
 

59.  676.  Αντικατάσταση μέλους 

του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ  

Ομόφωνα 



60.  677.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Ομόφωνα 

61.  678.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Ομόφωνα 

62.  679.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων Δ. 

Δράμας  

Ομόφωνα 

63.  680.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων Δ. 

Δράμας  

Ομόφωνα 

64.  681.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση απόρων 

δημοτών  

Ομόφωνα 

 
Δράμα   08-12-2015 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  

 

 


