
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚAN ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 06/14-04-2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
 Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση των εκτάκτων 
θεμάτων 

 
 

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  160.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση κατανομής της β΄ δόσης 
2014,  στις σχολικές επιτροπές 
πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , 
για κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών των σχολικών μονάδων 

Ομόφωνα 

2.  161.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση διενέργειας προμήθειας 

Ομόφωνα 

3.  162.  3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση διενέργειας προμήθειας 

Ομόφωνα 

4.  163.  4Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Παράταση προθεσμίας 
περαίωσης του έργου 
«Ανακαίνιση παλαιού 
Δημαρχείου Δράμας και 
μετατροπή του σε Πολιτιστικό – 
Πνευματικό Κέντρο» 

Κατά πλειοψηφία 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μαργαρίτης Θωμάς, 

ψήφισε λευκό, αναφέροντας ότι σε αντίστοιχες 
περιπτώσεις, υπήρξαν και άλλες εμπλοκές 
παρατάσεων, τις οποίες η δημοτική αρχή  
γνωρίζει πολύ καλύτερα. 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Χατζηγιάννη 
Αναστασίου και 3) Μαμσάκου Χριστοδούλου 
διότι, θεωρούν ότι το παρόν θέμα προκαλεί και 
αφήνει πολλά ερωτηματικά στην τοπική 
κοινωνία. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο και θα 
έπρεπε οι επιβλέποντες του έργου να εντοπίσουν 
την καθυστέρηση του εργολάβου, τονίζοντας ότι 
υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να έχει ήδη 
τελειώσει. 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Τερζή Ανέστη διότι, θεωρεί ότι το έργο πάσχει από 
μελέτες απ΄ την αρχή, το ποσό είναι εξαιρετικά 
μεγάλο και με τις παρατάσεις θα αυξηθεί ακόμη 
περισσότερο. 
 

5.  164.  5Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Επέκταση  δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού στη ΔΚ 
Δράμας 

Ομόφωνα 

6.  165.  6Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Ρύθμιση εξόφλησης 
ληξιπρόθεσμων οφειλών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου 4257/14-04-2014 (ΦΕΚ 93 
/τ. Α΄/14-04-2014)   

Ομόφωνα 

7.  166.  7Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Καταβολή δικαστικής δαπάνης 
για αποζημίωση λόγω 
απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την 
πράξη 1/2003   

Ομόφωνα 

8.  167.  8Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Καταβολή δικαστικής δαπάνης 
για αποζημίωση λόγω 
απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την 
πράξη 1/2003   

Ομόφωνα 



9.  168.  9Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Συμβιβαστική επίλυση ένδικης 
διαφοράς και κατάργησης 
εκκρεμούσης ενώπιον του 
Εφετείου Θράκης δίκης   

Ομόφωνα 

10.  169.  3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 
οικ. Έτους 2014  

Ομόφωνα 

11.  170.  Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με 
την πώληση παραγωγικών 
μονάδων της ΔΕΗ  

Ομόφωνα 

12.  171.  Επίσπευση διαδικασίας για την 
ολοκλήρωση διάνοιξης οδού 
Βοραζάνη 
(το θέμα προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως τρίτο τακτικό από 
όγδοο τακτικό) 

Ομόφωνα 

13.  172.  Σύναψη προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ Δήμου Δράμας 
και φορέων αυτού  

Ομόφωνα 

14.  173.  Έγκριση της με αριθμό 14/2014 
απόφασης της Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας σχετικά με 
την έγκριση ετήσιου πίνακα 
απολογισμού της οικονομικής 
διαχείρισης της Σχολικής 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 
2013 

Ομόφωνα 

15.  174.  Έγκριση της με αριθμό 15/2014 
απόφασης της Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας σχετικά με 
έγκριση ετήσιου πίνακα 
απολογισμού της οικονομικής 
διαχείρισης της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 
2013  

Ομόφωνα 

16.  175.  Έγκριση της με αριθμό 16/2014 
απόφασης της Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας σχετικά με 
την παραχώρηση του Δημοτικού 
Σχολείου Κουδουνίων στο 
Πολιτιστικό Σύλλογο Κουδουνίων  

Ομόφωνα 

17.  176.  Κατανομή ποσών για δαπάνες για 
την μεταφορά μαθητών με ίδια 
μέσα  

Ομόφωνα 

18.  177.  Έγκριση τροποποίησης  σύμβασης 
(παράταση διάρκειας) της πράξης 
με τίτλο «Εργαστήρια 
καταγραφής, παρουσίασης, 
διάχυσης των πληροφοριών και 
των δεδομένων του ιστορικού 
κέντρου Δράμας για την ανάδειξη 
και αξιοποίησή του» με κωδικό 
ΜIS 390084  

Ομόφωνα 

19.  178.  Παραχώρηση δημοτικής έκτασης 
για ανέγερση μνημείου  

Ομόφωνα 

20.  179.  Έγκριση της 18/2014 απόφασης 
του Συμβουλίου ΔΚ Δράμας, 

Ομόφωνα 



σχετικά με την δωρεάν 
παραχώρηση χρήσης ακινήτων 
στην ΔΕΚΠΟΤΑ  

21.  180.  Έγκριση της αριθμ. 12/2014 
απόφασης του Δ.Σ του Νομικού 
Προσώπου Δήμου Δράμας , 
σχετικά με την 1η Αναμόρφωση 
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 

 

22.  181.  Έγκριση της 1/2014 απόφασης της 
Επιτροπής Τουριστικής Προβολής 
& Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας, 
σχετικά με την έγκριση του 
ετησίου προγράμματος 
τουριστικής προβολής δήμου 
Δράμας 2014  

Ομόφωνα 

23.  182.  Έγκριση σύναψης 
προγραμματικής σύμβασης για 
την εκτέλεση εργασιών, δράσεων 
και εκδηλώσεων με τίτλο 
«Ανάδειξη και προβολή της Π.Ε. 
ως οινοτουριστικού προορισμού»  

Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μελισσινού Στυλιανού διότι, θεωρεί αδιανόητο 
να μην υπάρχει ένα πρόγραμμα της 
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για την 
τουριστική προβολή και ανάπτυξη όλου του 
Νομού. 
Μειοψηφούντος επίσης του δημοτικού 
συμβούλου Τερζή Ανέστη, εναρμονιζόμενου με 
την άποψη του κου Μελισσινού Στυλιανού  
 

24.  183.  Τελική εκκαθάριση της 
Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης «Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους Δράμας»   

Ομόφωνα 
 ΕΓΚΡΙΝΕΙ τον Ισολογισμό Τελικής 
Εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης «Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
Δράμας» της 20ης Μαρτίου 2014 καθώς και την 
Τελική Έκθεση Εκκαθάρισης της Δημοτικής 
Επιχείρησης «Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
Δράμας» της 20ης Μαρτίου 2014έκθεση και 
 ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ όλες τις υποχρεώσεις 
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
«Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας», για 
τις οποίες τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες, και 
οι οποίες θα ελεγχθούν από τα αρμόδια όργανα 
προς έλεγχο. 
 

25.  184.  Απασχόληση μαθητών της ΕΠΑ.Σ 
μαθητείας Δράμας στο πλαίσιο 
της πρακτικής άσκησης  

Ομόφωνα 

26.  185.  Επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντος ποσού   

Ομόφωνα επί της πρότασης του δημοτικού 
συμβούλου Ζαχαριάδη Παύλου περί αναβολής 
λήψης οριστικής απόφασης σχετικά με την 
επιστροφή  ποσού   13.645,74 €, εκ μέρους της 
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε.Ε., ως αχρεωστήτως 
καταβληθέν, προκειμένου να αναζητηθεί αν 
πρέπει να γνωμοδοτήσει η αρμόδια επιτροπή περί 
της μη παροχής που προκύπτει από την από 
23/5/2012 υπογραφείσα μεταξύ του Δήμου 
Δράμας και της  ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.  Α.Ε.Ε. (καθώς και 
με την συμμετοχή των Δήμων Καβάλας και 
Κ.Νευροκοπίου) προγραμματική σύμβαση και όχι 
μόνο από το υπηρεσιακό σημείωμα του Δ/ντή της 
Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, για την 
υλοποίηση έργου με αντικείμενο « Υποστηρικτικές 
Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – στα πλαίσια του 
διαχειριστικού σχεδίου του έργου με τίτλο: 
¨Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 



Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) σε επίπεδο Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. – Λειτουργική αναβάθμιση Χ.Υ.Τ.Α. 
Καβάλας και εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής 
Διαχείρισης Αστικών Στερεών αποβλήτων στις 
Περιφερειακές  Ενότητες Καβάλας και Δράμας 
σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική 
νομοθεσία. 
 

27.  186.  Ανανέωση μείωσης μισθώματος 
δημοτικών καταστημάτων με 
αριθμ. 21,22,23,24 & 25 της 
Δημοτικής Λαχαναγοράς  

Ομόφωνα 

28.  187.  Ανανέωση μείωσης μισθώματος 
δημοτικών καταστημάτων με 
αριθμ. 9 , 10 & 11 της Δημοτικής 
Λαχαναγοράς  

Ομόφωνα 

29.  188.  Αναστολή ταμειακής βεβαίωσης 
και είσπραξης ποσοστού 60% του 
υπ’ αριθμ. 937/2014 χρηματικού 
καταλόγου, λόγω άσκησης 
προσφυγής  

Ομόφωνα 

30.  189.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
ποσού από χρηματικούς 
καταλόγους για τέλη 2% επί των 
ακαθαρίστων εσόδων κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και 
συναφών καταστημάτων εσόδων 
οικ. έτους 2008 & για επιβολή 
προστίμου λόγω μη επιβολής 
δήλωσης απόδοσης του τέλους 
2% επί των ακαθαρίστων εσόδων 
κέντρων διασκέδασης και 
συναφών καταστημάτων έτους 
2008  

Ομόφωνα 

31.  190.  Διαγραφή ποσού από 
χρηματικούς καταλόγους για τέλη 
2% επί των ακαθαρίστων εσόδων 
κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών 
καταστημάτων εσόδων οικ. ετών 
2007 και 2008 & για επιβολή 
προστίμου λόγω μη επιβολής 
δήλωσης απόδοσης του τέλους 2% 
επί των ακαθαρίστων εσόδων 
κέντρων διασκέδασης και 
συναφών καταστημάτων έτους 
2008 

Ομόφωνα 

32.  191.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
οφειλής από πρόστιμο Κ.Ο.Κ. 
έτους 2006 από χρηματικό 
κατάλογο  

Ομόφωνα 

33.  192.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
οφειλής από πρόστιμο Κ.Ο.Κ. 
έτους 2006 από χρηματικό 
κατάλογο  

Ομόφωνα 

34.  193.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
οφειλής του Κ.Ο.Κ. οικ. έτους 
2006  

Ομόφωνα 

35.  194.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
οφειλής του Κ.Ο.Κ. οικ. έτους 

Ομόφωνα 



2009  

36.  195.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
οφειλής τελών Νεκροταφείου οικ. 
έτους 2010 της Τ.Κ. Καλλιφύτου  

Ομόφωνα 

37.  196.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
οφειλής από χρηματικό κατάλογο 
λόγω επιβολής προστίμου για 
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου  

Ομόφωνα 

38.  197.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
οφειλής από χρηματικό κατάλογο 
λόγω επιβολής προστίμου για 
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου  

Ομόφωνα 

39.  198.  Εξέταση αιτήματος επιστροφής 
χρημάτων από καταβολή 
ημερήσιου τέλους συμμετοχής σε 
λαϊκή αγορά  

Ομόφωνα 

40.  199.  Εξέταση αιτήματος επιστροφής 
χρημάτων από καταβολή για 
πράξη επιβολής προστίμου του 
Τμήματος Τροχαίας Δράμας 

Ομόφωνα 

41.  200.  Εξέταση αιτήματος επιστροφής 
ποσού από παράβολο 
μεταβίβασης λειτουργίας 
καταστήματος  

Ομόφωνα 

42.  201.  Ανανέωση παραγωγικής άδειας 
πωλητού λαϊκών αγορών  

Ομόφωνα 

43.  202.  Ανανέωση παραγωγικής άδειας 
πωλητού λαϊκών αγορών  

Ομόφωνα 

44.  203.  Ανανέωση παραγωγικής άδειας 
πωλητού λαϊκών αγορών 

Ομόφωνα 

45.  204.  Χορήγηση άδειας υπαίθρου 
πλανόδιου εμπορίου  

Ομόφωνα 

46.  205.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών 
για την προμήθεια χρωμάτων  

Ομόφωνα 

47.  206.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών  Ομόφωνα 

48.  207.  Προμήθεια Φαρμάκων και 
Αναλώσιμου Υγειονομικού 
Υλικού  για τις ανάγκες του 
Δήμου Δράμας και των Νομικών 
του Προσώπων   , με την 
διαδικασία της απ ευθείας 
ανάθεσης  με  κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή ανά πακέτο για το οικονομικό 
έτος 2014  

Ομόφωνα 

49.  208.  Μετάθεση συμβατικού χρόνου 
παράδοσης μέρους των ειδών του 
Πακέτου Β2  του επαναληπτικού  
διαγωνισμού για την  «Προμήθεια 
εξοπλισμού για τις ανάγκες 
λειτουργίας των Μονάδων 
Eιδικής Αγωγής του Δήμου 
Δράμας (Ειδικού Σχολείου 
Δράμας, Εργαστηρίου Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης Δράμας, Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
Ειδικής Αγωγής) καθώς και των 
Τμημάτων Ένταξης»  

Ομόφωνα 



50.  209.  Έγκριση ανάθεσης εργασιών 
καθαριότητας σε τρίτους και 
διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για το έτος 2015  

Ομόφωνα 

51.  210.  Αναπλειστηριασμός δημοτικού 
ισογείου καταστήματος επί της 
οδού Λαμπριανίδη & Άρμεν, στα 
πλαίσια του άρθρου 6 του ΠΔ 
270/81  

 Ομόφωνα επί της πρότασης του δημοτικού 
συμβούλου Ζαχαριάδη Παύλου, περί μη κήρυξης 
έκπτωτης της εταιρείας «ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε.» , 
προς την οποία αποφασίσθηκε με την 645/23-12-
2013 ΑΔΣ  με θέμα «Απ΄ ευθείας εκμίσθωση του 
ισόγειου δημοτικού καταστήματος επί της οδού 
Λαμπριανίδη & Άρμεν, στα πλαίσια του άρθρου 
192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ)», κατ΄ 
αποδοχή της υπ΄ αριθ. πρωτ. 76055/17-12-2013 
σχετικής αιτήσεώς της, η απευθείας εκμίσθωση 
(εκμίσθωση με απευθείας συμφωνία) του ισόγειου 
δημοτικού καταστήματος επί της οδού 
Λαμπριανίδη & Άρμεν, σύμφωνα με το άρθρο 192 
παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) , και μη 
αναπλειστηριασμού για την εκμίσθωση του 
καταστήματος αυτού καθώς και να κληθεί ο 
νόμιμος εκπρόσωπος της ανωτέρω εταιρείας να 
προσέλθει στο Δήμο Δράμας, εντός δέκα (10) 
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης προς 
αυτήν της παρούσας απόφασης, για την 
υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, 
καταβάλλοντας, συγχρόνως, το ποσό εκ του 
ορισθέντος μηνιαίου μισθώματος που αντιστοιχεί 
και αναλογεί στο χρονικό διάστημα από την 17-
02-2014 (συμπεριλαμβανομένης και της 
προθεσμίας των δέκα ημερών) έως και την 
ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού 
μίσθωσης.    

52.  211.  Αναπλειστηριασμός δημοτικού 
καταστήματος με αριθμό 1, εντός 
του ισογείου του παλαιού 
Δημαρχιακού μεγάρου, επί της 
οδού Πλ. Ελευθερίας 1, στα 
πλαίσια του άρθρου 6 του ΠΔ 
270/81  

Ομόφωνα επί της πρότασης του δημοτικού 
συμβούλου Ζαχαριάδη Παύλου, περί μη κήρυξης 
έκπτωτης της κα Κεχαγιά Σοφίας, προς την οποία 
αποφασίσθηκε, με την 12/28-01-2014 ΑΔΣ     με 
θέμα «Απ΄ ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού 
καταστήματος με αριθμό 1 εντός του ισογείου του 
παλαιού Δημαρχιακού Μεγάρου επί της οδού Πλ. 
Ελευθερίας 1, στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 1 
του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ)», κατ΄ αποδοχή της υπ΄ 
αριθ. πρωτ. 76949/23-12-2013 σχετικής αιτήσεώς 
της, η απευθείας εκμίσθωση (εκμίσθωση με 
απευθείας συμφωνία) του δημοτικού 
καταστήματος με αριθμό 1 εντός του ισογείου του 
παλαιού Δημαρχιακού Μεγάρου, επί της οδού 
Πλ. Ελευθερίας 1, σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 
1 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), και μη γίνει 
αναπλειστηριασμού για την εκμίσθωση του 
καταστήματος αυτού καθώς και να κληθεί η 
ανωτέρω να προσέλθει στο Δήμο Δράμας, εντός 
δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης προς αυτήν της παρούσας 
απόφασης, για την υπογραφή του συμφωνητικού 
μίσθωσης, καταβάλλοντας συγχρόνως το ποσό  εκ 
του ορισθέντος μηνιαίου μισθώματος που 
αντιστοιχεί και αναλογεί στο χρονικό διάστημα 
από την 20-03-2014 ( συμπεριλαμβανομένης της 
προθεσμίας των δέκα ημερών) έως και την 
ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού 
μίσθωσης.   

53.  212.  Έγκριση υποβολής 
τροποποιημένου Τεχνικού 

Ομόφωνα 



Δελτίου του έργου 
«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου 
Δράμας»  

54.  213.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του 
έργου «Οδοποιία περιοχής 
Ταξιαρχών»  

Ομόφωνα 

55.  214.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του 
έργου «Οδοποιία ΤΚ 
Καλλιφύτου»  

Ομόφωνα 

56.  215.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του 
έργου «Οδοποιία περιοχής 
επέκτασης Αμπελοκήπων»  

Ομόφωνα 

57.  216.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του 
έργου «Κατασκευή στεγάστρου 
γηπέδου ΤΚ Κουδουνίων»  

Ομόφωνα 

58.  217.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του 
έργου «Δημοτική Οδοποιία 
Δράμας»  

Ομόφωνα 

59.  218.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του 
έργου «Παρεμβάσεις στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις του 
γηπέδου (περίφραξη, 
ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ) 
ΤΔ Χωριστής»  

Ομόφωνα 

60.  219.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του 
έργου «Συντήρηση κοινοτικών 
κτηρίων τκ Μακρυπλαγίου»  

Ομόφωνα 

61.  220.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του 
έργου «Οδοποιία ΤΚ 
Μακρυπλαγίου»  

Με την επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου 
Χατζηγιάννη Αναστασίου, περί του εάν πρόκειται 
για δρόμο ή για τοιχίο αντιστήριξης προς 
εξυπηρέτηση πολιτών, ενόψει και των εκλογών. 

62.  221.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του 
έργου «Παρεμβάσεις στα κάτω 
Νεκροταφεία ΔΚ Ξηροποτάμου»  

Ομόφωνα 

63.  222.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του 
έργου «Εργασίες συντήρησης 
κοινοτικών κτηρίων ΤΚ 
Λιβαδερού»  

Ομόφωνα 

64.  223.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του 
έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων 
χώρων οικισμού Χωριστής»  

Ομόφωνα 

65.  224.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του 
έργου «Οδοποιία ΤΚ 
Μαυροβάτου»  

Ομόφωνα 

66.  225.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του 
έργου «Οδοποιία ΤΚ Λιβαδερού 
& Δενδρακίων»  

Ομόφωνα 



67.  226.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Οδοποιία 
ΤΚ Λιβαδερού & Δενδρακίων»  

Ομόφωνα 

68.  227.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Επισκευή 
οστεοφυλακίου κοινοτικών 
νεκροταφείων Χωριστής»  

Ομόφωνα 

69.  228.  Έγκριση 4ου ΑΠΕ και του 1ου 
ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή 
κτιρίου σίτισης απόρων Ιεράς 
Μητρόπολης Δράμας»  

Ομόφωνα 

70.  229.  Έγκριση του 3ου 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα του 
έργου «Ανακαίνιση παλαιού 
δημαρχείου Δράμας και 
μετατροπή του σε πολιτιστικό-
πνευματικό κέντρο»  

Ομόφωνα 

71.  230.  Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού 
πίνακα του έργου «Επισκευές 
φθορών οδοστρωμάτων»    

Ομόφωνα 

72.  231.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού 
πίνακα του έργου «Κατασκευή 
οδών μεταξύ των Ο.Τ. 816-551»  

Ομόφωνα 

73.  232.  Έγκριση δαπάνης επαύξησης 
ισχύος παροχών δημοτικού 
κτιρίου  

Ομόφωνα 

74.  233.  Συγκρότηση επιτροπής 
παραλαβής φυσικού εδάφους για 
το έργο « Δημοτική οδοποιία»  

Ομόφωνα 

75.  234.  Συγκρότηση επιτροπής 
παραλαβής φυσικού εδάφους για 
το έργο « Οδοποιία ΤΔ 
Μαυροβάτου»  

Ομόφωνα 

76.  235.  Έκφραση σύμφωνης ή μη γνώμης 
για λειτουργία πρατηρίου υγρών 
καυσίμων  

Ομόφωνα 

77.  236.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης 
Δημοτικού Συμβούλου  

Ομόφωνα 

78.  237.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης 
Δημοτικής Συμβούλου   

Ομόφωνα 

79.  238.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης 
εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου 
Δράμας   

Ομόφωνα 

80.  239.  Κατανομή βοσκοτόπων κατά την 
κτηνοτροφική περίοδο 2014  

Ομόφωνα 

81.  240.  Διατύπωση γνώμης επί των 
περιορισμών βοσκής στο Δ.Δ.Σ. 
Μυρσινέρου – Λιβαδερού  

Ομόφωνα 

82.  241.  Έγκριση ανάθεσης της εργασίας 
«Λειτουργία δημοτικού 
κυνοκομείου και διαχείριση 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς για 
το έτος 2015»  

Ομόφωνα 

83.  242.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
απόρων δημοτών 

Ομόφωνα 

 
 
Δράμα   15-04-2014 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  



   
Μυροφόρα Ψωμά  


