
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

07/11-05-2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μπαϊρακτάρης Κων/νος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση  των προ 

ημερησίας διάταξης 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μωϋσιάδης Αριστείδης, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση  των προ 

ημερησίας διάταξης 

Η δημοτική σύμβουλος Καρυοφυλλίδου Ζωή, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση  των προ 

ημερησίας διάταξης 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιάδης Νικόλαος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση  των προ ημερησίας 

διάταξης 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ζαχαριάδης Παύλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση  του 14
ου

 τακτικού 

θέματος  

Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση  του 1
ου

 

τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαρίσκος Νικόλαος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση  των προ 

ημερησίας διάταξης 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση  του 1
ου

 τακτικού 

θέματος 
    

       

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  202.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση μετακίνησης 

Δημάρχου 

Ομόφωνα 

 

2.  203.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Χορήγηση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Σερβετά Αγγέλα 

Ομόφωνα 

3.  204.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Άδεια χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί 

της Εθνικής Αμύνης 26 ( 

εντός του δημοτικού 

κήπου Δράμας)  

Ομόφωνα 

 

4.  205.  4
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Άδεια χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου ( 

ΕΡΓΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

ΑΤΕΕ) 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μλεκάνη 

Μιχαήλ, ο οποίος ανέφερε πως, επειδή υπάρχει 

συμφωνητικό με τη ΔΕΚΠΟΤΑ, το οποίο επικαλείται ο 

κ. Πάππος, εάν δεν παραδώσει τα κλειδιά και δεν 

σταματήσει ο Δήμος να τον χρεώνει, δηλώνει παρών, 

για κάθε απόφαση που θα ληφθεί και με όποιον τρόπο 

διότι, δεν είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού 

Συμβουλίου, να λύσει το υπάρχον οικονομικό 

πρόβλημα.   

5.  206.  5
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο « 

Οδοποιία Αμπελακίων 

Ομόφωνα 
 

6.  207.  6
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση 

προγραμματικής 

σύμβασης για την 

εκτέλεση εργασιών, 

δράσεων και 

εκδηλώσεων με τίτλο 

«ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 

2016» 

Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλο, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 

5) Μυστακίδη Ιωάννη πως, κατ΄ αρχήν καταθέτουν την 

αγανάκτησή τους για τον τρόπο που η Περιφέρεια 

αντιμετωπίζει το Ν. Δράμας, μειώνοντας συνεχώς το 

ποσό συμμετοχής της, για την πραγματοποίηση της « 

ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2016».  Σαφώς και επιθυμούν να 

πραγματοποιηθεί η « ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 2016» 



αλλά, θεωρούν πως δεν πρέπει το ποσό που διαθέτει ο 

Δήμος , να εξαντλείται για την πραγματοποίηση μόνο 

μίας συναυλίας. Θα έπρεπε, ο συνολικός 

προϋπολογισμός, να διατεθεί σε άλλους Κ.Α., έτσι ώστε 

να υπάρξει και το καλύτερο αποτέλεσμα. 

 
Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου πως, καταθέτει την 

αγανάκτησή του  για τον τρόπο που η Περιφέρεια 

αντιμετωπίζει το Ν. Δράμας, μειώνοντας συνεχώς το 

ποσό συμμετοχής της, για την πραγματοποίηση της « 

ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2016» . Σαφώς και επιθυμεί να 

πραγματοποιηθεί η « ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2016» αλλά, 

θεωρεί πως δεν πρέπει το ποσό που διαθέτει ο Δήμος , να 

εξαντλείται για την πραγματοποίηση μόνο μίας 

συναυλίας. Θα έπρεπε, ο συνολικός προϋπολογισμός, να 

διατεθεί σε άλλους Κ.Α., έτσι ώστε να υπάρξει και το 

καλύτερο αποτέλεσμα. Επεσήμανε επίσης πως, ο Δήμος 

θα έπρεπε να υπερασπίζεται και να συμμετέχει πολύ 

περισσότερο για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. 

7.  208.  Κίνηση διαδικασίας 

επαναδημοπράτησης 

κινηματοθέατρου 

«ΟΛΥΜΠΙΑ»   

Αναβάλει τη λήψη οριστικής απόφασης σχετικά με 

την κίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης  του 

κινηματοθέατρου «ΟΛΥΜΠΙΑ», σύμφωνα με το 

σκεπτικό της απόφασης 

 

8.  209.  Αντικατάσταση μέλους 

της Εκτελεστικής 

Επιτροπής του Δήμου 

Δράμας, από τη 

διευρυμένη σύνθεση που 

αυτή προσλαμβάνει όταν 

επιλαμβάνεται θεμάτων 

του Ν. 3584/2007 

Ομόφωνα 

 

9.  210.  Αντικατάσταση μελών 

στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της 

Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης - 

Αποχέτευσης Δράμας 

(Δ.Ε.Υ.Α.Δ.)  

Ομόφωνα 

 



10.  211.  Έγκριση της 89/2016 

απόφασης της Ο.Ε., 

σχετικά με την ψήφιση 

της 3
ης

 αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού Δ. 

Δράμας οικ. έτους 2016  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 

5) Μυστακίδη Ιωάννη διότι, διαφωνούν με την 

μεταφορά ποσού  24.600,00   σε νέο    Κ.Α. 20.6162.01 

με τίτλο «Εργασία καταγραφής και ηλεκτρονικής 

αποτύπωσης δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων 

χώρων του Δημοτικής Κοινότητας Δράμας»,  

προτείνοντας αύξηση του ποσού, το οποίο είναι στα όρια 

της ανάθεσης και τη διεξαγωγή διαγωνισμού. 

Επεσήμαναν επίσης πως, στη μεταφορά ποσού 20.000,00 

σε νέο Κ.Α. 30.7131.01 με τίτλο «Αντικατάσταση 

προβολέων συντριβανιού δημοτικού κήπου », πρέπει να 

αναφέρεται αν είναι προμήθεια ή εργασία καθώς και πως 

δεν πρέπει να πληρώσει ο Δήμος 4.500 € για τον 

καθαρισμό του συντριβανιού στο άγαλμα της Νίκης 

όταν, ένα σκούπισμα χρειάζεται μόνο, θέτοντας το 

ερώτημα στο τέλος, εάν τα επιστρεφόμενα από τις 

εκπτώσεις του 2015, μεταφέρθηκαν φέτος στις ΤΚ.  

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου , ο οποίος ανέφερε ότι εφόσον 

δεν ψήφισε τον προϋπολογισμό του 2016, δεν θα ψηφίζει 

καμία αναμόρφωσή του. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου , ο οποίος ανέφερε ότι 

εφόσον δεν ψήφισε τον προϋπολογισμό του 2016, δεν θα 

ψηφίζει και την παρούσα αναμόρφωσή του.  

11.  212.  Έγκριση της 90/2016 

απόφασης της Ο.Ε., 

σχετικά με την υποβολή 

απολογιστικών 

στοιχείων Α΄ τριμήνου  

οικ. έτους 2016  

Ομόφωνα 

12.  213.  Έγκριση της 37/2016 

απόφασης του 

ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, 

σχετικά με την β΄ 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2016  

Ομόφωνα 



13.  214.  Έγκριση της 39/2016 

απόφασης του ΝΠΔΔ, 

σχετικά με την γ΄ 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2016  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 

5) Μυστακίδη Ιωάννη διότι, διαφωνούν με την 

μεταφορά ποσού  24.600,00   σε νέο    Κ.Α. 20.6162.01 

με τίτλο «Εργασία καταγραφής και ηλεκτρονικής 

αποτύπωσης δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων 

χώρων του Δημοτικής Κοινότητας Δράμας»,  

προτείνοντας αύξηση του ποσού, το οποίο είναι στα όρια 

της ανάθεσης και τη διεξαγωγή διαγωνισμού. 

Επεσήμαναν επίσης πως, στη μεταφορά ποσού 20.000,00 

σε νέο Κ.Α. 30.7131.01 με τίτλο «Αντικατάσταση 

προβολέων συντριβανιού δημοτικού κήπου », πρέπει να 

αναφέρεται αν είναι προμήθεια ή εργασία καθώς και πως 

δεν πρέπει να πληρώσει ο Δήμος 4.500 € για τον 

καθαρισμό του συντριβανιού στο άγαλμα της Νίκης 

όταν, ένα σκούπισμα χρειάζεται μόνο, θέτοντας το 

ερώτημα στο τέλος, εάν τα επιστρεφόμενα από τις 

εκπτώσεις του 2015, μεταφέρθηκαν φέτος στις ΤΚ.  

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου , ο οποίος ανέφερε ότι εφόσον 

δεν ψήφισε τον προϋπολογισμό του 2016, δεν θα ψηφίζει 

καμία αναμόρφωσή του. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου , ο οποίος ανέφερε ότι 

εφόσον δεν ψήφισε τον προϋπολογισμό του 2016, δεν θα 

ψηφίζει και την παρούσα αναμόρφωσή του.  

14.  215.  Έγκριση της 36/2016 

απόφασης του ΔΣ της 

ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με 

την παραχώρηση νέου 

κτιρίου  

Ομόφωνα 
 

15.  216.  Έγκριση της 33/2016 

απόφασης του ΔΣ της 

ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με 

τον Κανονισμό 

Λειτουργίας ΚΔΑΠ – 

ΜΕΑ Δ. Δράμας για το 

νέο κτίριο στην περιοχή 

της Ανάπλασης  

Ομόφωνα 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη 

πως, όπως ανέφεραν και σε προηγούμενη συζήτηση για 

το ΚΑΠΗ αλλά δεν εισακούονται από τη Δημοτική 

Αρχή, το ΚΔΑΠ – ΜΕΑ Δ. Δράμας πρόκειται να 

ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Εάν δεν ενταχθεί, εάν 

δεν υπάρξουν Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τι θα γίνει; Δεν 

θα λειτουργήσει; Θα κλείσει;  για ποιο λόγο δεν θα 

λειτουργήσει η δομή, με αντίτιμο, όπως άλλες δομές του 

Δήμου, έτσι ώστε να μην κινδυνεύει;  

Ο κ. Πρόεδρος ανέφερε πως, εάν χρειαστεί θα 

τροποποιηθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας. 

Με την αναφορά των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 2) Χαραλαμπίδη 

Ανδρέα πως, συμφωνούν με την τοποθέτηση της 

μείζονος αντιπολίτευσης 

Με την αναφορά του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, συμφωνεί με την 

τοποθέτηση της μείζονος αντιπολίτευσης 

Με την αναφορά του δημοτικού συμβούλου 



Καλφόπουλου Ευαγγέλου πως, συμφωνεί με την 

τοποθέτηση της μείζονος αντιπολίτευσης, θέτοντας το 

ερώτημα εάν προτίθεται η δημοτική αρχή να ορίσει την 

διοικητική επιτροπή του άρθρου 3 του Κανονισμού 

Ο Πρόεδρος  της ΔΕΚΠΟΤΑ, ανέφερε προς το παρόν 

όχι 

 

16.  217.  Έγκριση της 21/2016 

απόφασης της ΕΠΖ, 

περί κοπής δένδρου στα 

Α΄ Κοιμητήρια Δράμας  

Ομόφωνα 

  

17.  218.  Λύση μίσθωσης του αρ. 

3 ισόγειου 

καταστήματος επί των 

οδών 19
ης

 Μαΐου & 

Ιπποκράτους στη Δράμα  

Ομόφωνα 

18.  219.  Έξωση μισθωτή από 

μίσθιο και απόδοση της 

χρήσης του 

αναψυκτηρίου του 

πάρκου Τ.Κ. Καλού 

Αγρού  

Ομόφωνα 

19.  220.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

τέλη ύδρευσης ΔΚ 

Ξηροποτάμου – 

Γκαγκάνης Ιωάννης  

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη πως, η μεταδημότευση δεν είναι 

πρόδηλος λόγος ότι δεν υπάρχει κατανάλωση νερού 

Αναβάλλεται τη λήψη οριστικής απόφασης περί 

διαγραφής οφειλών  του κ. Γκαγκάνη Ιωάννη του 

Γεωργίου, από τον χρηματικό κατάλογο 1)  64/2002 που 

αφορά Τέλη Ύδρευσης Δημοτικού Διαμερίσματος 

Ξηροποτάμου τα έτη 1995-96-97-98 ποσού 46,96€ και 

2) 66/2002 που αφορά Τέλη Ύδρευσης Δημοτικού 

Διαμερίσματος Ξηροποτάμου τα έτη 1995-96-97-98 

ποσού 23,48€  

 

20.  221.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

τέλος ΤΑΠ – 

Χαρατζίδου Όλγας  

Ομόφωνα 

21.  222.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

τέλος ΤΑΠ – Χαλάτσης 

Γεώργιος 

Ομόφωνα 

22.  223.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

τέλος ΤΑΠ – Τζεφαλής 

Δημήτριος 

Ομόφωνα 

23.  224.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

τέλος ΤΑΠ – Λαζαρίδου 

Κυριακής  

Ομόφωνα 

 

24.  225.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

τέλος ΤΑΠ – Τοπκαράς 

Βασίλειος 

Ομόφωνα 



25.  226.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

τέλος ΤΑΠ – 

Αραμπατζής Αθανάσιος 

Ομόφωνα 

26.  227.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

τέλος ΤΑΠ Καρυπίδης 

Παναγιώτης 

Ομόφωνα 

27.  228.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

τέλος χρήσης Λαϊκής 

Αγοράς – Χρυσανθίδης 

Χαράλαμπος 

Ομόφωνα 

28.  229.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

τέλος χρήσης Λαϊκής 

Αγοράς – Χρυσανθίδης 

Χαράλαμπος 

Ομόφωνα 

29.  230.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

τέλος χρήσης Λαϊκής 

Αγοράς – Μαργιορίδης 

Ιωάννης 

Ομόφωνα 

30.  231.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

τέλος χρήσης Λαϊκής 

Αγοράς – 

Χατζηπαυλίδου 

Χριστίνα 

Ομόφωνα 

31.  232.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

τέλος χρήσης Λαϊκής 

Αγοράς – Αντωνιάδου  

Χρυσούλα 

Ομόφωνα 

32.  233.  Διαγραφή οφειλών από 

τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα – 

αιτήματα έξι πολιτών) 

έτους 2013  

Ομόφωνα 

33.  234.  Διατύπωση γνώμης 

σχετικά με τη 

λειτουργία αγοράς 

παραγωγών ( farmer’s 

market)  

Ομόφωνα 

34.  235.  Χορήγηση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς ( Δημίου 

Χριστόδουλος) 

Ομόφωνα 

35.  236.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγών πωλητών 

λαϊκής αγοράς – ( 

Γαμβρή Αναστασία – 

Χασκιοίλης Απόστολος)   

Ομόφωνα 

36.  237.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – ( 

Κοτανίδου Βασιλική)  

Ομόφωνα 



37.  238.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – ( 

Τσιριμικίδου 

Αικατερίνη – Χαλάτση 

Αλεξάνδρα)  

Ομόφωνα 

38.  239.  Άδεια χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου  - 

Ομοιρίδου Αναστασία 

Ομόφωνα 

39.  240.  Εξέταση αιτήματος εκ 

νέου μετάθεσης 

συμβατικού χρόνου 

παράδοσης της 

προμήθειας και 

τοποθέτησης συνθετικού 

χλοοτάπητα στο 

βοηθητικό γήπεδο 

ΔΟΞΑΣ  

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη πως, θα πρέπει να εξετάσει η 

υπηρεσία, εάν με την παράταση δεν καλύπτεται η 

ημερομηνία με το συμβόλαιο. 

 

40.  241.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « Συντήρηση – 

Επισκευή 3
ου

 – 4
ου

 

Λυκείου Δράμας»   

Ομόφωνα 

41.  242.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « Βελτίωση 

κοινοτικού 

καταστήματος 

Μυλοποτάμου»   

Ομόφωνα 

42.  243.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

Ιστορικού Κέντρου 

Δράμας»   

Ομόφωνα 

43.  244.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής  παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

Τ.Κ. Μαυροβάτου»  

Ομόφωνα 

44.  245.  Παραχώρηση χρήσης 

αγροτεμαχίου στο 

αγρόκτημα Χωριστής  

Ομόφωνα 

45.  246.  Δέσμευση θέσεων 

στάθμευσης  

Ομόφωνα 

Περί δέσμευσης μιας θέσης (5,5μέτρων) ολιγόλεπτης 

στάθμευσης, έπειτα από υπόδειξη της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δ. Δράμας, έμπροσθεν της κυρίας εισόδου 

του κτιρίου, επί της οδού Αδριανουπόλεως 14 στη 

Δράμα, όπου στεγάζεται η επιχείρηση υπηρεσιών 

ενοικίασης δωματίων – διαμερισμάτων, με την 

επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΤΣΑΝΗ Ι.Κ.Ε.», για 

φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων.   

 

Η όποια δαπάνη (σήμανση κλπ.) απαιτηθεί από την 

εφαρμογή της παρούσας απόφασης, θα βαρύνει 

αποκλειστικά την ανωτέρω επιχείρηση. 

 

46.  247.  Επέκταση δικτύου 

φωτισμού στην 

Καλλίφυτο  

Ομόφωνα 



47.  248.  Σύνδεση με το δίκτυο 

χαμηλής τάσης 

δημοτικού γηπέδου στην 

Καλλίφυτο  

Ομόφωνα 

48.  249.  Πληρωμή δαπανών 

κωδικών 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2016  

Ομόφωνα 

49.   Εκδίκαση ένστασης 

κατά της τροποποίησης 

του σχεδίου της 

βιομηχανικής περιοχής 

Δράμας στα Ο.Τ. 

1.4,01.5, 2.9Β και 2.9Γ 

και τους κοινόχρηστους 

χώρους και δρόμους που 

βρίσκονται ανάμεσά 

τους - 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

Ομόφωνα 

Το θέμα αποσύρθηκε μετά από πρόταση του κ. 

Προέδρου 

 

50.  250.  Προμήθεια επιτοίχιου 

απινιδωτή για το τμήμα 

προστασίας και 

προαγωγής της 

δημόσιας υγείας, στο 

χώρο του παλαιού 

Δημαρχείου  

Ομόφωνα 

51.  251.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας της Δ/νσης 

Δημοτικής Αστυνομίας  

Ομόφωνα 

52.  252.  Καταστροφή μέσω 

ανακύκλωσης παλαιού 

κινητού εξοπλισμού του 

Δήμου Δράμας που δεν 

έχει καμία αξία  

Ομόφωνα 

53.  253.  Έγκριση μετακίνησης 

Αντιδημάρχου  

Ομόφωνα 

54.  254.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Ομόφωνα 

55.  255.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Ομόφωνα 

56.  256.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων Δήμου 

Δράμας  

Ομόφωνα 

57.  257.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων Δήμου 

Δράμας  

Ομόφωνα 

58.  258.  Δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης του Δημοτικού 

Σταδίου 

Ομόφωνα 

 



Δράμα   12-05-2016 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  

 

 


