
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚAN ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 05/17-03-2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
  
       

       Ο Δήμαρχος Δράμας, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση του 14ου τακτικού 
θέματος. 
       Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Χατζηγιάννης Αναστάσιος , 2) Μαμσάκος Χριστόδουλος, 
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση του 8ου τακτικού θέματος και 3) Χαραλαμπίδης 
Ανδρέας μετά τη συζήτηση του 7ου τακτικού θέματος. 
       Ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση 
του 9ου τακτικού θέματος. 
       Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση 
του 14ου τακτικού θέματος. 
 
        
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1)  95)  1ο ΕΚΤΑΚΤΟ  
Γνωμοδότηση για την χορήγηση 
συναίνεσης ερευνητικών 
εργασιών σε δημόσια λατομική 
έκταση 41,91195 στρ. στη θέση 
«Ράχη» στην περιοχή της Δ.Κ. 
Ξηροποτάμου στον αιτούντα κ. 
ΦΩΤΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι όπως ανέφερε, για τα 
τέσσερα πρώτα έκτακτα θέματα – 
συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος -, 
αιτείται ο ίδιος επιχειρηματίας την παραχώρηση 
στρεμμάτων, τα οποία βρίσκονται στην ίδια 
περιοχή, είναι μεγάλης έκτασης και αυτό τον 
αναγκάζει να έχει τις επιφυλάξεις του. 
 

2)  96)  2ο ΕΚΤΑΚΤΟ  
Γνωμοδότηση για την χορήγηση 
συναίνεσης ερευνητικών 
εργασιών σε δημόσια λατομική 
έκταση 49,92604 στρ. στη θέση 
«Ράχη» στην περιοχή της Δ.Κ. 
Ξηροποτάμου στον αιτούντα κ. 
ΦΩΤΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι όπως ανέφερε, για τα 
τέσσερα πρώτα έκτακτα θέματα – 
συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος -, 
αιτείται ο ίδιος επιχειρηματίας την παραχώρηση 
στρεμμάτων, τα οποία βρίσκονται στην ίδια 
περιοχή, είναι μεγάλης έκτασης και αυτό τον 
αναγκάζει να έχει τις επιφυλάξεις του. 

3)  97)  3ο ΕΚΤΑΚΤΟ  
Γνωμοδότηση για την χορήγηση 
συναίνεσης ερευνητικών 
εργασιών σε δημόσια λατομική 
έκταση 98,2825 στρ. στη θέση 
«Ράχη» στην περιοχή της Δ.Κ. 
Ξηροποτάμου στον αιτούντα κ. 
ΦΩΤΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι όπως ανέφερε, για τα 
τέσσερα πρώτα έκτακτα θέματα – 
συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος -, 
αιτείται ο ίδιος επιχειρηματίας την παραχώρηση 
στρεμμάτων, τα οποία βρίσκονται στην ίδια 
περιοχή, είναι μεγάλης έκτασης και αυτό τον 
αναγκάζει να έχει τις επιφυλάξεις του. 

4)  98)  4ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
 Γνωμοδότηση για την χορήγηση 
συναίνεσης ερευνητικών 
εργασιών σε δημόσια λατομική 
έκταση 99,998 στρ. στη θέση 
«Ράχη» στην περιοχή της Δ.Κ. 
Ξηροποτάμου στον αιτούντα κ. 
ΦΩΤΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι όπως ανέφερε, για τα 
τέσσερα πρώτα έκτακτα θέματα – 
συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος -, 
αιτείται ο ίδιος επιχειρηματίας την παραχώρηση 
στρεμμάτων, τα οποία βρίσκονται στην ίδια 
περιοχή, είναι μεγάλης έκτασης και αυτό τον 
αναγκάζει να έχει τις επιφυλάξεις του. 

5)  99)  5ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
 Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής 
οφειλής από τέλος 2% επί των 
ακαθαρίστων εσόδων 

Ομόφωνα 



εστιατορίων και συναφών 
καταστημάτων οικ έτους 2005. 

6)  100)  6ο ΕΚΤΑΚΤΟ  
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
δημοτών. 

Ομόφωνα 

7)  101)  7ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
 «Μετακίνηση αντιδημάρχου» 

Ομόφωνα 

8)  102)  Εξέταση αιτήματος κατοίκων 
περιοχής Αμπελοκήπων Δράμας 
(το θέμα προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο τακτικό, από 
έκτο της ημερήσιας διάταξης) 

Ομόφωνα 

9)  103)  Έγκριση της 46/2014 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής, 
σχετικά με την τροποποίηση της 
62/2008 ΑΔΣ με θέμα «Έκδοση 
Κανονιστικής Απόφασης για τις 
άδειες λειτουργίας μουσικών 
οργάνων σε καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος»  

Ομόφωνα 

10)  104)  Έγκριση της 64/2014 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής, 
σχετικά με την τροποποίηση της 
427/2013 ΑΔΣ με θέμα 
«Καθορισμός τέλους χρήσης 
κοινόχρηστων χώρων για το οικ. 
έτος 2014»   

Ομόφωνα 

11)  105)  2η αναμόρφωση προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2014   

Μειοψηφούντων των δημοτικών 

συμβούλων:1) Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) 
Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3) Μαμσάκου 
Χριστόδουλου, 4) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου 
και 5) Χαραλαμπίδη Ανδρέα  διότι, θεωρούν 
αδικία την μη επιστροφή των εκπτώσεων των 
έργων, εκεί που τις δικαιούνται και την 
κατανομή αυτών εκεί όπου η δημοτική αρχή 
θεωρεί σκόπιμο, τονίζοντας την παράληψη 
αναφοράς του λόγου μειοψηφίας του 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, στην  σχετική 
82/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Τερζή Ανέστη , διότι θεωρεί αδικία την μη 
επιστροφή των εκπτώσεων των έργων, εκεί που 
τις δικαιούνται και την κατανομή αυτών εκεί 
όπου η δημοτική αρχή θεωρεί σκόπιμο, 
τονίζοντας την παράληψη αναφοράς του λόγου 
μειοψηφίας του, στην  σχετική 82/2014 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου, κυρίως για τα 7, 8 και 9 
θέματα της ημερήσιας διάταξης, στη συζήτηση 
των οποίων και θα τοποθετηθεί. 

12)  106)  Επιχορήγηση Πολιτιστικών 
Συλλόγων 2014 

 Με την επισήμανση των δημοτικών 
συμβούλων:1) Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) 
Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3) Μαμσάκου 
Χριστόδουλου, 4) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου 
και 5) Χαραλαμπίδη Ανδρέα  ότι ψηφίζουν το 
θέμα επειδή είναι υπαρκτή η ανάγκη ενίσχυσης 
των πολιτιστικών συλλόγων καθώς και η 
πλειοψηφία των 2/3.  
 



Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, τα ποσά που 
κατανέμονται δεν ανταποκρίνονται ούτε κατ΄ 
ελάχιστον στις ανάγκες των Πολιτιστικών 
Συλλόγων.  

13)  107)  Επιχορήγηση Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων – Αθλητικών 
Συλλόγων 2014 

Με την επισήμανση των δημοτικών 

συμβούλων:1) Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) 
Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3) Μαμσάκου 
Χριστόδουλου, 4) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου 
και 5) Χαραλαμπίδη Ανδρέα  ότι ψηφίζουν το 
θέμα επειδή είναι υπαρκτή η ανάγκη ενίσχυσης 
των αθλητικών συλλόγων.  
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου , ο οποίος ανέφερε ότι 
συντελείται μια αδικία σε βάρος των αθλητικών 
συλλόγων και ποδοσφαιρικών σωματείων της 
πόλης της Δράμας , εξ αιτίας μιας συνειδητής 
πολιτικής επιλογής της δημοτικής αρχής, όταν 
τα ποσά που κατανέμονται δεν 
ανταποκρίνονται ούτε κατ΄ ελάχιστον στις 
ανάγκες τους. 

14)  108)  Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου 
ανάδειξης και αξιοποίησης του 
ρόλου του κέντρου της πόλης της 
Δράμας (ευρύτερη περιοχή 
Πλατείας Δικαστηρίων – 
Πλατείας Ελευθερίας – δημοτικού 
κήπου – περιοχή Αγίας 
Βαρβάρας)  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου , ο οποίος θεωρεί ότι το ποσό 
των 40.000,00 € είναι πολύ μικρό για ένα τέτοιο 
εγχείρημα, όταν μάλιστα δεν υπάρχει 
δυνατότητα και για περισσότερα, τονίζοντας 
την αντίρρησή του για την επιλογή της 
Αναπτυξιακής Εταιρείας Δράμας, η οποία έχει 
βεβαρημένο  παρελθόν σε ότι αφορά στις 
εργασιακές σχέσεις των προγραμμάτων που 
υλοποίησε 

15)  109)  Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου 
αξιοποίησης του λόφου του 
Κορυλόβου  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου , ο οποίος θεωρεί ότι ο Δήμος 
και οι δομές του θα έπρεπε να ασχοληθούν με 
την μελέτη για το στρατηγικό σχέδιο 
αξιοποίησης του λόφου Κορυλόβου, τονίζοντας 
την αντίρρησή του για την επιλογή της 
Αναπτυξιακής Εταιρείας Δράμας, η οποία έχει 
βεβαρημένο  παρελθόν σε ότι αφορά στις 
εργασιακές σχέσεις των προγραμμάτων που 
υλοποίησε 

16)  110)  Έγκριση για τη σύναψη 
προγραμματικής σύμβασης με το 
τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου 
του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, για την 
υλοποίηση του ερευνητικού 
έργου με τίτλο « Ερευνητικό 
πρόγραμμα για τη συμμετοχή της 
σχολικής κοινότητας στην 
οικολογική και παιδαγωγική 
αναβάθμιση αύλειων χώρων 
σχολείων της Δράμας»   

Ομόφωνα 

17)  111)  Υποβολή αιτήματος για έγκριση 
θέσεων πτυχιούχων φυσικής 
αγωγής, στα προγράμματα 
άθλησης για όλους  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου, ο οποίος θεωρεί ότι το 
κομμάτι της φυσικής αγωγής και του 
αθλητισμού, πρέπει να είναι δικαίωμα και όχι 
εμπόρευμα. Να παρέχεται δωρεάν σε υψηλό 
επίπεδο με επιστημονικό προσωπικό και 
σημαντική υλικοτεχνική υποδομή. 

18)  112)  Έγκριση της 10/2014 απόφασης 
της σχολικής επιτροπής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
σχετικά με την προμήθεια 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Τερζή Ανέστη, ο οποίος έχει την άποψη ότι, θα 
πρέπει ο Δήμος σε πρώτη φάση να διαθέσει ένα 
ποσό για μία ή δύο σταθερές μονάδες και στη 



ηλεκτρονικών υπολογιστών στις 
σχολικές μονάδες του Δ. Δράμας  

συνέχεια να εγγράψει ποσά σε κωδικούς για την 
σταδιακή προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, απαραιτήτων στα σχολεία, 
θεωρώντας ότι τα laptop  δεν είναι λύση.   

19)  113)  Έκδοση ψηφίσματος για την 
αποκατάσταση των 
αποταμιεύσεων των φυσικών 
προσώπων ομολογιούχων του 
Ελληνικού Δημοσίου  

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 
κάλεσε το Σώμα, να λάβει υπόψη του για την 
έκδοση του ψηφίσματος ότι, η πλειοψηφία των 
ομολογιούχων, περίπου 12.000 σε σύνολο 15.000, 
αφορά σε μικροομολογιούχους –φυσικά 
πρόσωπα και όχι Νομικά Πρόσωπα, δηλαδή 
επιχειρήσεις, που ρίσκαραν για περισσότερο 
κέρδος και επίσης να γίνεται αναφορά, μέχρι 
του ποσού των 100.000 

20)  114)  Έγκριση της 11/2014 απόφασης 
του ΝΠΔΔ, σχετικά με τα 
Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων – 
Εξόδων οικ. έτους 2013  

Ομόφωνα 

 

21)  115)  Έγκριση της 11/2014 απόφασης 
του Συμβουλίου Δημοτικής 
Κοινότητας Δράμας, περί 
«παιδικής χαράς (ΠΧ) Δημοτικής 
Κοινότητας Δράμας, στο Ο.Τ. 823 
της πόλης»  

Ομόφωνα 

22)  116)  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
ποσού από χρηματικούς 
καταλόγους, για τέλος 2% επί των 
ακαθαρίστων εσόδων κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και 
συναφών καταστημάτων, εσόδων 
2005-2006  

Ομόφωνα 

23)  117)  Ανανέωση παραγωγικής άδειας 
πωλητού λαϊκών αγορών  

Ομόφωνα 

24)  118)  Ανανέωση παραγωγικής άδειας 
πωλητού λαϊκών αγορών  

Ομόφωνα 

25)  119)  Ανάκληση άδειας λειτουργίας 
επιχείρησης προσφοράς 
υπηρεσιών διαδικτύου  

Ομόφωνα 

26)  120)  Ανάκληση άδειας άσκησης 
υπαίθριου εμπορίου  

Ομόφωνα 

27)  121)  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. 
οικ. έτους 2008  

Ομόφωνα 

28)  122)  Εξέταση αιτήματος ακύρωσης 
έκθεσης βεβαίωσης παράβασης 
ΚΟΚ έτους 2010  

Ομόφωνα 

29)  123)  Ανανέωση μείωσης μισθώματος 
δημοτικού καταστήματος επί της 
οδού Ιπποκράτους 1  

Ομόφωνα 

30)  124)  Ανανέωση μείωσης μισθώματος 
δημοτικών καταστημάτων με 
αριθ. 2  & 3 της δημοτικής 
λαχαναγοράς  

Ομόφωνα 

31)  125)  Ανανέωση μείωσης μισθώματος 
δημοτικών καταστημάτων με 
αριθ. 4, 5  & 6 της δημοτικής 
λαχαναγοράς  

Ομόφωνα 

32)  126)  Ανανέωση μείωσης μισθώματος 
δημοτικών καταστημάτων με 
αριθ. 7 & 8 της δημοτικής 

Ομόφωνα 



λαχαναγοράς  

33)  127)  Ανανέωση μείωσης μισθώματος 
δημοτικών καταστημάτων με 
αριθ. 17 & 18 της δημοτικής 
λαχαναγοράς  

Ομόφωνα 

34)  128)  Απ΄ ευθείας εκμίσθωση των 
δημοτικών καταστημάτων με 
αριθμό 12 και 13 στη δημοτική 
λαχαναγορά Αρκαδικού, στα 
πλαίσια του άρθρου 192 παρ 1 του 
Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ)  

Ομόφωνα 

35)  129)  Εγγραφή του Δήμου ως 
συνδρομητή για το 2014, σε 
εφημερίδες, περιοδικά και 
ηλεκτρονικά μέσα  

Ομόφωνα 

36)  130)  Δωρεά μιας (1) δίκυκλης 
μοτοσυκλέτας από τον Δήμο 
Δράμας στην ελληνική 
Αστυνομία 

Ομόφωνα 

37)  131)  Γνωμοδότηση για την χορήγηση 
συναίνεσης ερευνητικών 
εργασιών σε δημόσια λατομική 
έκταση 99,30186 στρ.  στην 
περιοχή της Τ.Κ. 
Μοναστηρακίου, στην εταιρεία 
«Δερμεντζής Παντελής Μάρμαρα 
Πηγών ΑΒΕΕ»   

Ομόφωνα 

38)  132)  Γνωμοδότηση για την χορήγηση 
συναίνεσης ερευνητικών 
εργασιών σε δημόσια λατομική 
έκταση 23,09377 στρ.  στην 
περιοχή «Δρυοδάσος» της Τ.Κ. 
Λιβαδερού, στην εταιρεία 
«NORDIA  A.E.»   

Ομόφωνα 

39)  133)  Γνωμοδότηση για την χορήγηση 
συναίνεσης ερευνητικών 
εργασιών σε δημόσια λατομική 
έκταση 72,39441 στρ.  στην 
περιοχή της Τ.Κ. Ξηροποτάμου, 
στην εταιρεία «Γ. Αγγελίδης & 
ΣΙΑ  Ο.Ε.»   

Ομόφωνα 

40)  134)  Επίσπευση διαδικασίας για την 
ολοκλήρωση της διάνοιξης της 
οδού Βοραζάνη  

Αναβλήθηκε η λήψη οριστικής απόφασης για την 

επίσπευση διαδικασίας για την ολοκλήρωση της 

διάνοιξης της οδού Βοραζάνη, προκειμένου να 

επανέλθει το θέμα με περισσότερες διευκρινήσεις 

41)  135)  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου 
«Οδοποιία ΤΔ Κ. Αγρού»  

Ομόφωνα 

42)  136)  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου « Οδοποιία 
ΤΚ Μακρυπλαγίου»  

Ομόφωνα 

43)  137)  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου « 
Συντήρηση κοινοτικού 
καταστήματος ΤΚ Μαυροβάτου»  

Ομόφωνα 

44)  138)  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου « 
Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων 
εργατικών κατοικιών Χωριστής»  

Ομόφωνα 

45)  139)  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου « Οδοποιία 

Ομόφωνα 



ΤΚ Νικοτσάρα»  

46)  140)  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου « 
Διάστρωση διαδρόμων Α΄ 
Νεκροταφείων»  

Ομόφωνα 

47)  141)  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου « 
Παρεμβάσεις στο νέο γήπεδο 
Ξηροποτάμου»  

Ομόφωνα 

48)  142)  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου « 
Συντήρηση κοινοτικών κτηρίων 
(εργασίες) Δ.Κ. Ξηροποτάμου»  

Ομόφωνα 

49)  143)  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου « 
Κατασκευή υπαίθριας παροχής 
Νο 6 στο δημοτικό κήπο Δράμας»  

Ομόφωνα 

50)  144)  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου « Οδοποιία 
ΤΚ Σκαλωτής»  

Ομόφωνα 

51)  145)  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου « 
Ανακατασκευή τμημάτων 
χλοοταπητων πάρκων - 
γηπέδων»  

Ομόφωνα 

Με επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου Τερζή 

Ανέστη ότι, ο τίτλος είναι πολύ γενικός και δεν 

μπορεί να γνωρίζει τι εργασίες αφορά. 

52)  146)  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου « 
Κατασκευή υποδομών ύδρευσης 
– αποχέτευσης στη νοτιοδυτική 
πλευρά του δημοτικού κήπου»  

Ομόφωνα 

53)  147)  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του 
έργου « Κατασκευή Κοινωνικού 
Λαχανόπηκου»  

Ομόφωνα 

54)  148)  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του 
έργου « Κατασκευή Παιδικού 
Σταθμού Ν. Κρώμνης Δήμου 
Δράμας»  

Ομόφωνα 

55)  149)  Συγκρότηση επιτροπής 
παραλαβής φυσικού εδάφους για 
το έργο «Ανακατασκευή 
κοινόχρηστου χώρου οδού 
Σαμοθράκης»  

Ομόφωνα 

56)  150)  Συγκρότηση επιτροπής 
παραλαβής φυσικού εδάφους για 
το έργο «Έργα εξυπηρέτησης στον 
Προφήτη Ηλία»  

Ομόφωνα 

57)  151)  Συγκρότηση επιτροπής 
παραλαβής φυσικού εδάφους για 
το έργο «Υποδομή για 
εγκατάσταση προπονητηρίου και 
αποδυτηρίων στο χώρο ΑΠΚ 
Κραχτίδη»  

Ομόφωνα 

58)  152)  Επιλογή χώρου τοποθέτησης 
βυθιζόμενου κάδου  

Ομόφωνα 

59)  153)  Γνωμοδότηση για την χορήγηση 
άδειας ανασκαφής για την 
ανεύρεση  κρυμμένου θησαυρού  

Ομόφωνα 

Περί μη θετικής γνωμοδότησης 



60)  154)  Έγκριση διενέργειας προμηθειών 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου   

Ομόφωνα 

61)  155)  Έγκριση διενέργειας πρόχειρου 
ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια 
γραφικής ύλης και λοιπών 
υλικών γραφείου, υλικού 
εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί 
Α4, Α3) για τα οικ. έτη 2013 – 2014  

Ομόφωνα 

62)  156)  Έγκριση διενέργειας πρόχειρου 
δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια 
κάδων απορριμμάτων και 
ανακύκλωσης 1.100 λίτρων και 
καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων  

Ομόφωνα 

63)  157)  Έκκριση εξόδων μετακίνησης 
εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου 
Δράμας  

Ομόφωνα 

64)  158)  Έγκριση ποσού για έκδοση 
διατακτικών  

Ομόφωνα 

65)  159)  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
απόρων δημοτών  

Ομόφωνα 

 
 
 
Δράμα   20-03-2014 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  
   
Μυροφόρα Ψωμά  
  

 


