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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1. 150. Έγκριση ασκήσεως αιτησης αναιρέσεως κατά 
του κ. Αιµίλιου Κυριακίδη του Μιχαήλ, το�ο-
γράφου µηχανικού, Ε∆Ε, κατοίκου ∆ράµας 
και κατά της υ�’ αριθµ. 518/2013 οριστικής α-
�όφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Κοµοτη-
νής, ενώ�ιον του Συµβουλίου της Ε�ικρατείας.  
 

Οµόφωνα 

 

2. 151. Ορισµός �ληρεξούσιου ∆ικηγόρου κα Άννας 
Ζουρνατζή του Λαζάρου. 
 

Οµόφωνα 

                        ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

3. 152. Ορισµός �ληρεξούσιου ∆ικηγόρου κα Άννας 
Ζουρνατζή του Λαζάρου 

Οµόφωνα 

 

4. 153. Έγκριση ασκήσεως ανακο�ής κατά της εται-
ρείας �εριορισµένης ευθύνης µε την ε�ωνυµία 
<<ECO SUN Ε.Π.Ε.>>, η ο�οία εδρεύει στη 
Θεσσαλονίκη (οδός Βούλγαρη 58) και εκ�ρο-
σω�είται νοµίµως, κατά της υ�’ αριθµ. 
329∆Π57/4-03-2015 διαταγής �ληρωµής του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, κατά της 
α�ό 26-03-2015 αρξαµένης α�ό την ανωτέρω 
εταιρεία αναγκαστικής εκ-τέλεσης, σε βάρος 
του ∆ήµου ∆ράµας, της ως άνω διαταγής �λη-
ρωµής, ενώ�ιον του Μονοµελούς Πρωτοδι-
κείου ∆ράµας –και- άσκηση αίτησης αναστο-
λής της σε βάρος του ∆ήµου ∆ράµας αναγκα-
στικής εκτέλεσης της ως άνω διαταγής �λη-
ρωµής, ενώ�ιον του ανωτέρω ∆ικαστηρίου>>. 

Οµόφωνα 

 

5. 154. Άσκηση εγκλήσεως –και- δήλωση �αράστασης 
�ολιτικής αγωγής α�ό το ∆ήµο ∆ράµας, ενώ-
�ιον της Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών ∆ρά-
µας 

 

6. 155. Κατακύρωση �ρακτικού δηµο�ρασίας ε�α-
νεκµίσθωσης δηµοτικής έκτασης 180,00 τ.µ. 
στον λόφο Κορυλόβου για την το�οθέτηση ε-
γκαταστάσεων λειτουργίας κινητής τηλεφωνί-
ας». 
 

Οµόφωνα 

 

  8.        156. Α�’ ευθείας ανάθεση έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΚΟΥ∆ΟΥ-
 ΝΙΩΝ». 

Οµόφωνα 
 

  9. 157. Έγκριση όρων εκµίσθωσης των αγροτεµαχίων 
σχολικού κλήρου µε αραιθµό 3018 και 3019, 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Χωριστής, συνολι-
κής έκτασης 15,125 στρέµµατα» 

Οµόφωνα 
 

10. 158. Έγκριση δα�ανών �ου �ληρώθηκαν α�ό την 
�αγία �ροκαταβολή για τέλη τεχνικού 
      ελέγχου και ταχυδροµικά τέλη. 
 

Οµόφωνα 
 

11. 159. Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκα-
ταβολής της Το�ικής  Κοινότητας   Καλλιφύ-
του 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει µόνο την λογιστική 
α�οτύ�ωση �ου αναφέρεται στο έγγραφο 
για την δα�άνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε 
έκτακτη δα�άνη �ου θα �ροκύ�τει, να 



α�οφασίζει το Το�ικό Συµβούλιο της κά-
θε Κοινότητας». 

12. 160. Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας �ροκατα-
βολής της ∆ηµοτικής  Κοινότητας   Χωριστής. 
 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει µόνο την λογιστική 
α�οτύ�ωση �ου αναφέρεται στο έγγραφο 
για την δα�άνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε 
έκτακτη δα�άνη �ου θα �ροκύ�τει, να 
α�οφασίζει το Το�ικό Συµβούλιο της κά-
θε Κοινότητας». 

13. 161. Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας �ροκατα-
βολής της Το�ικής  Κοινότητας Μαυροβάτου.  
 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει µόνο την λογιστική 
α�οτύ�ωση �ου αναφέρεται στο έγγραφο 
για την δα�άνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε 
έκτακτη δα�άνη �ου θα �ροκύ�τει, να 
α�οφασίζει το Το�ικό Συµβούλιο της κά-
θε Κοινότητας». 

14. 162 Τρο�ο�οίηση α�όφασης 119/2015 της Οικ. Ε�. 
µε θέµα: Κατακύρωση των �ρακτικών του δια-
γωνισµού για την εργασία «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 
 

Οµόφωνα 
 

 

15. 

163. Ψήφιση �ιστώσεων Οµόφωνα 
 

16 164. Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας �ροκατα-
βολής της Το�ικής  Κοινότητας Καλού Αγρού 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει µόνο την λογιστική 
α�οτύ�ωση �ου αναφέρεται στο έγγραφο 
για την δα�άνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε 
έκτακτη δα�άνη �ου θα �ροκύ�τει, να 
α�οφασίζει το Το�ικό Συµβούλιο της κά-

θε Κοινότητας». 

17. 165. Ψήφιση �ιστώσεων Οµόφωνα 
 

     ∆ράµα 18-05-2015 
        Ο  γραµµατέας   
 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


