ΘΕΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
25/17-12-2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Α/Α

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

1.

677.

2.

678.

3.

679.

4.

5.

6.

680.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
1 ΕΚΤΑΚΤΟ
Αποδοχή της συμφωνίας
επιχορήγησης
στο
πλαίσιο του μηχανισμού
‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ’ -WiFi4EU
2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και
1ου
Πρωτοκόλλου
Κανονισμού
Τιμών
Μονάδας
Νέων
Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ)
του έργου « Οδοποιία
ΤΚ Λιβαδερού»
3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση πρωτοκόλλου
οριστικής
παραλαβής
τμήματος της υπηρεσίας
εργασιών καθαριότητας
δημοτικών κτιρίων για
το χρονικό διάστημα
από
17/10/2018
–
16/12/2018
Επιχορήγηση
του
Μορφωτικού
–
Πολιτιστικού Συλλόγου
Μοναστηρακίου Δράμας
Ο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ

Επιχορήγηση
του
Πολιτιστικού Συλλόγου
Αγίου Τρύφωνα Δράμας

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ

Έγκριση της 358/2018
απόφασης της Ο.Ε.
σχετικά με την 11η
αναμόρφωση
προϋπολογισμού
οικ.
έτους 2018

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ , 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 3)
Σιδερά Χρυσής και 4) Μυστακίδη Ιωάννη διότι,
δεν μπορούν να υλοποιούνται αποφάσεις
αναμορφώσεων για πληρωμές γιατί σταματάει η
διαδικασία εγκρίσεως ενταλμάτων και πληρωμής
των αντίστοιχων ποσών
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, δίχως να αναφέρει το
λόγο
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, δεν ψήφισε τον
προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζει
και
οποιαδήποτε αναμόρφωσή του, Συμφωνεί με την

αναμόρφωση κάποιων ΚΑ , διαφωνεί με κάποιες
άλλες αλλά, δυστυχώς πρέπει να ψηφίσει συνολικά.

7.

681.

Έγκριση της με αριθμό
103/2018 απόφασης του
ΝΠΔΔ σχετικά με την
έγκριση
προϋπολογισμού
οικ.
έτους 2019

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ , 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 3)
Σιδερά Χρυσής και 4) Μυστακίδη Ιωάννη,
λέγοντας πως από τη στιγμή που δεν υπάρχει
εισηγητής για να εισηγηθεί το θέμα, δεν μπορούν να
τοποθετηθούν ως παράταξη
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, εφόσον δεν υπάρχει
εισηγητής για να εισηγηθεί το θέμα
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Τσιαμπούση Αλεξάνδρου εφόσον δεν υπάρχει
εισηγητής για να εισηγηθεί το θέμα

8.

682.

Έγκριση της με αριθμό
Κατά πλειοψηφία
104/2018 απόφασης του
ΝΠΔΔ σχετικά με τον
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1)
Πίνακα
Στοχοθεσίας
Μλεκάνη Μιχαήλ , 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 3)
οικ. έτους 2019
Σιδερά Χρυσής και 4) Μυστακίδη Ιωάννη,
λέγοντας πως από τη στιγμή που δεν υπάρχει
εισηγητής για να εισηγηθεί το θέμα, δεν μπορούν να
τοποθετηθούν ως παράταξη
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, τονίζοντας πως η
δημοτική αρχή βρίσκεται σε πλήρη αποσύνθεση,
εφόσον δεν υπάρχει εισηγητής για να εισηγηθεί το
θέμα , υποβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο και τον
ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Τσιαμπούση Αλεξάνδρου εφόσον δεν υπάρχει
εισηγητής για να εισηγηθεί το θέμα

9.

683.

Έγκριση της με αριθμό
Ομόφωνα
118/2018 απόφασης του
δημοτικός
σύμβουλος
Τσιαμπούσης
ΠΟΦΤΜΜ
Δράμας, Ο
σχετικά με την 5η Αλέξανδρος, απουσίαζε κατά την ψηφοφορία του
θέματος
αναμόρφωση
προϋπολογισμού 2018

10.

684.

Έγκριση της με αριθμό
119/2018 απόφασης του
ΠΟΦΤΜΜ
Δράμας
,σχετικά με την έγκριση
προϋπολογισμού
οικ.
έτους 2019

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ , 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 3)
Σιδερά Χρυσής και 4) Μυστακίδη Ιωάννη, παρόλο
που συμφωνούν με κάποιες δαπάνες αλλά, η σύνταξη
του προϋπολογισμού είναι σε συσχέτιση με τον
προϋπολογισμό του Δήμου, τον οποίο καταψήφισαν.
Ανέφεραν επίσης πως, οφείλουν να ομολογήσουν ότι
η διοίκηση και η οικονομική διαχείριση στον
ΠΟΦΤΜΜ Δράμας είναι αρκετά καλή
Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος,

ψήφισε θετικά με επιφυλάξεις ως προς κάποιους ΚΑ
π.χ. αμοιβή λογιστή 12.000,00 € και καλλιτεχνικού
δ/ντή 20.000,00 €
Ο
δημοτικός
σύμβουλος
Τσιαμπούσης
Αλέξανδρος, ανέφερε πως
ψηφίζει τον
προϋπολογισμό παρά τις επιφυλάξεις του σε κάποια
σημεία. Είναι εμφανής η προσπάθεια του
Διοικητικού Συμβουλίου συνολικά αλλά αν, δινόταν
100 τοις 100 το Φεστιβάλ στον Πρόεδρο, τα
πράγματα ίσως να ήταν καλύτερα.

11.

685.

Έγκριση της με αριθμό
120/2018 απόφασης του
ΠΟΦΤΜΜ
Δράμας
,σχετικά με τον Πίνακα
Στοχοθεσίας οικ. έτους
2019

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ , 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 3)
Σιδερά Χρυσής και 4) Μυστακίδη Ιωάννη,
παρόλο που συμφωνούν με κάποιες δαπάνες αλλά, η
σύνταξη του προϋπολογισμού είναι σε συσχέτιση με
τον προϋπολογισμό του Δήμου, τον οποίο
καταψήφισαν. Ανέφεραν επίσης πως, οφείλουν να
ομολογήσουν ότι η διοίκηση και η οικονομική
διαχείριση στον ΠΟΦΤΜΜ Δράμας είναι αρκετά
καλή
Ο
δημοτικός
σύμβουλος
Χρυσοχοΐδης
Ελευθέριος, ψήφισε θετικά με επιφυλάξεις ως προς
κάποιους ΚΑ π.χ. αμοιβή λογιστού 12.000,00 € και
καλλιτεχνικού δ/ντή 20.000,00 €
Ο
δημοτικός
σύμβουλος
Τσιαμπούσης
Αλέξανδρος, ανέφερε πως
ψηφίζει τον
προϋπολογισμό παρά τις επιφυλάξεις του σε κάποια
σημεία. Είναι εμφανής η προσπάθεια του
Διοικητικού Συμβουλίου συνολικά αλλά αν, δινόταν
100 τοις 100 το Φεστιβάλ στον Πρόεδρο, τα
πράγματα ίσως να ήταν καλύτερα.

12.

686.

Έγκριση της 398/2018
απόφασης του ΔΣ της
ΔΕΥΑΔ, σχετικά με την
τροποποίηση
του
Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας
Ο.Ε.Υ.
τηςΔημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Δράμας

Ομόφωνα
Οι δημοτικοί σύμβουλοι : 1) Μλεκάνης Μιχαήλ ,
2) Καλαϊτσίδης Γεώργιος, 3) Σιδερά Χρυσή και 4)
Μυστακίδςη Ιωάννης, ανέφεραν πως ψηφίζουν το
θέμα αλλά, πρέπει να επισημανθεί η προχειρότητα
και η ασυνέπεια της δημοτικής αρχής ως προς τον
τρόπο λειτουργίας της , που δεν έκανε καμία
ενέργεια μετά την προκήρυξη 3Κ με ημερομηνία 0602-2017
Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος,
ψήφισε
θετικά
αλλά, επισημαίνοντας
την
προχειρότητα και την ασυνέπεια της δημοτικής
αρχής ως προς τον τρόπο λειτουργίας της , που δεν
έκανε καμία ενέργεια μετά την προκήρυξη 3Κ με
ημερομηνία 06-02-2017
Ο
δημοτικός
σύμβουλος
Τσιαμπούσης
Αλέξανδρος, ψήφισε θετικά αλλά, επισημαίνοντας
την προχειρότητα και την ασυνέπεια της δημοτικής
αρχής ως προς τον τρόπο λειτουργίας της , που δεν
έκανε καμία ενέργεια μετά την προκήρυξη 3Κ με
ημερομηνία 06-02-2017

13.

687.

Αντικατάσταση
αναπληρωματικού
μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου
της
Κοινωφελούς
Επιχείρησης
Δήμου
Δράμας με την επωνυμία
«Δημοτική Επιχείρηση
Κοινωνικής
Πολιτιστικής
και
Τουριστικής
Ανάπτυξης»
(Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ. Α.)»

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, αναφέροντας πως θα
πρέπει να κατατίθενται βιογραφικά των μελών των
ΔΣ και να έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο

14.

688.

Έγκριση της 60/2018
απόφασης τη ΔΕΠ,
σχετικά με την Δ΄
κατανομή δόσης των
ΚΑΠ
για
κάλυψη
λειτουργικών δαπανών
των σχολείων

Ομόφωνα

15.

689.

Υποβολή
πρότασης
χρηματοδότησης για την
πράξη
με
τίτλο
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΕ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»
στο
χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
στον
ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :
Δράσεις για τη βελτίωση
της αγροτικής οδοποιίας

Ομόφωνα
Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ, 2)Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 3)
Σιδερά Χρυσής και 4) Μυστακίδη Ιωάννη πως, δεν
γίνεται γνωστό με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι
δρόμοι, πως δεν τηρείται η προϋπόθεση να είναι
εγεγραμμένη στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του
Δήμου η αγροτική οδοποιία άρα, πρέπει το ΔΣ να
δεσμευτεί ότι θα εγγραφεί διότι διαφορετικά θα
απενταχθεί και επίσης, χάνονται περίπου 250.000,00
€ από αυτά που δικαιούται ο Δήμος γιατί, ενώ η
δυνατότητα υποβολής πρότασης είναι 700.000,00 €
συν ΦΠΑ δηλαδή 870.000,00 €, ο δήμος μας,
υποβάλει πρόταση προϋπολογισμού 663.000,00 € με
ΦΠΑ, με δεδομένο και το ότι δεν υπάρχει
συμμετοχικότητα , οπότε μάλλον θα δοθεί και
παράταση.
Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου
Τσιαμπούση Αλεξάνδρου πως, δεν γίνεται γνωστό
με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι δρόμοι και ποιες
μονάδες θα εξυπηρετήσουν

16.

690.

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του
έργου
«Αμμοχαλικοστρώσεις»

Ομόφωνα

17.

691.

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του
έργου «Οδοποιία ΤΚ
Νικοτσάρα»

Ομόφωνα

18.

692.

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του
έργου «Οδοποιία ΤΚ
Καλού Αγρού»

Ομόφωνα

19.

693.

Ομόφωνα

20.

694.

21.

695.

22.

696.

23.

697.

24.

698.

25.

699.

26.

700.

Έγκριση πρωτοκόλλου
οριστικής
παραλαβής
του
τμήματος
της
εργασίας
«Εργασίες
διαγράμμισης οδών»
Έγκριση πρωτοκόλλου
οριστικής
παραλαβής
του
τμήματος
της
εργασίας
«Εργασίες
επισκευής
και
συντήρησης φωτιστικών
ιστών οδικού δικτύου»
Έγκριση πρωτοκόλλου
οριστικής
παραλαβής
του
τμήματος
της
εργασίας κατεδάφισης
επικίνδυνων
και
ρυμοτομούμενων
κτισμάτων
Έγκριση πρωτοκόλλου
οριστικής
παραλαβής
του
τμήματος
της
εργασίας
«Εργασία
υποστήριξης
και
συντήρησης
των
ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων
δημοτικών
μεγάρων
παλαιού και νέου και
συντήρησης
και
επισκευής
των
ηλεκτρομηχανολογικών
των
αθλητικών
εγκαταστάσεων»
ΟΜΑΔΑ Α Εργασιών»
Συγκρότηση επιτροπής
παραλαβής
φυσικού
εδάφους για το έργο «
Οδοποιία
περιοχής
τέρμα Ευξείνου Πόντου»
Έγκριση πρωτοκόλλου
προσωρινής παραλαβής
του
έργου
«
Ανακατασκευή χώρων
υγιεινής
ΕΠΑΛ
Δράμας»
Συγκρότηση τριμελούς
επιτροπής
παραλαβής
αντικειμένου σύμβασης
παροχής υπηρεσιών της
Δ/νσης Δόμησης
Έγκριση
ενός
(1)
πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής της Δ/νσης
Καθαριότητας
&
Ανακύκλωσης

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

27.

701.

28.

702.

29.

703.

30.

704.

31.

705.

32.

706.

33.

707.

34.

708.

Έγκριση
δύο
(2)
πρωτοκόλλων οριστικής
παραλαβής της Δ/νσης
Καθαριότητας
&
Ανακύκλωσης
Έγκριση τεσσάρων (4)
πρωτοκόλλων οριστικής
παραλαβής της Δ/νσης
Καθαριότητας
&
Ανακύκλωσης
Έγκριση
εννέα
(9)
πρωτοκόλλων οριστικής
παραλαβής της Δ/νσης
Καθαριότητας
&
Ανακύκλωσης
Ονομασία
υπολοίπων
οδών Τ.Κ. Μικροχωρίου

Ομόφωνα

Έγκριση πρωτοκόλλου
οριστικής
παραλαβής
του
τμήματος
της
εργασίας
«Εργασία
υποστήριξης
και
συντήρησης
των
ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων
δημοτικών
μεγάρων
παλαιού και νέου και
συντήρησης
και
επισκευής
των
ηλεκτρομηχανολογικών
των
αθλητικών
εγκαταστάσεων»
ΟΜΑΔΑ Β Εργασιών»
Έγκριση πρωτοκόλλου
οριστικής
παραλαβής
του
τμήματος
της
εργασίας
«Εργασίες
συντήρησης
και
επισκευής του δαπέδου
ΑΠΚ Δ. Κραχτίδη»
Έγκριση πρωτοκόλλου
οριστικής
παραλαβής
του
τμήματος
της
εργασίας
«Εργασίες
επισκευής
και
συντήρησης παιδικών
χαρών»
Έγκριση νέας σύμβασης
πώλησης
φυσικού
αερίου
στο
Δήμο
Δράμας για το Δημοτικό
Γυμναστήριο
Αθλοπαιδιών
Δήμου
Δράμας
(Κλειστό
Γυμναστήριο
–
Κολυμβητήριο)
και
έκδοση
εγγυητικής
επιστολής
από
τη
Συνεταιριστική Τράπεζα
Δράμας

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

35.

709.

36.

710.

37.

711.

38.

712.

39.

713.

40.

714.

41.

715.

42.

716.

43.

717.

Συμπλήρωση
–
τροποποίηση της αριθμ.
644/2018 απόφασης Δ.Σ.
περί
“Αλλαγής
επωνυμίας λογαριασμού
ΔΕΗ του δημοτικού
σχολείου
Τ.Κ.
Νικοτσάρα
που
η
λειτουργία του έχει
ανασταλεί “
Καθορισμός
τρόπου
χρήσης
των
διδακτηρίων
του
Δημοτικού
Σχολείου
Τ.Κ. Κουδουνίων του
οποίου η λειτουργία έχει
ανασταλεί
Λύση μίσθωσης του
αριθμ. 4β (παλιά αριθμ.
5α) ισόγειου δημοτικού
καταστήματος εντός του
παλαιού Δημαρχιακού
Μεγάρου και κίνηση
διαδικασίας
επαναδημοπράτησής
του
Ματαίωση
διαγωνιστικής
διαδικασίας

Ομόφωνα

Αυθαίρετη καλλιέργεια
των αριθμ. 91, 536, 628
& 1103 αγροτεμαχίων,
σχολικού κλήρου του
7ου Δημοτικού Σχολείου
Δράμας για το έτος 2017
Συγκρότηση επιτροπής
συμβιβαστικής επίλυσης
των
φορολογικών
διαφορών
και
αμφισβητήσεων για το
έτος 2019
Συγκρότηση επιτροπής
παραλαβής
εργασιών
της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών (άρθρο 221
Ν. 4412/2016)
Συγκρότηση επιτροπής
παραλαβής προμηθειών
οικ. έτους 2019 (άρθρου
221 Ν. 4412/2016)
Έγκριση πρωτοκόλλου
οριστικής
παραλαβής
μηνός
Νοεμβρίου,
υπηρεσιών,
με απ’
ευθείας
ανάθεση,
μηχανογραφικής
υποστήριξης εφαρμογών
SingularLogic

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

44.

718.

45.

719.

46.

720.

47.

721.

48.

722.

49.

723.

Έγκριση πρωτοκόλλου
οριστικής
παραλαβής
υπηρεσιών,
με απ’
ευθείας
ανάθεση,
υποστήριξης
(συντήρησης
και
ανάπτυξης), από 1-082018 έως 5-12-2018, της
εφαρμογής συστήματος
Πολιτικής
Ασφάλειας
Πληροφοριών,
Δεδομένων
και
Υπολογιστικών Πόρων
Έγκριση απευθείας
ανάθεσης
συμβάσε ων
συντήρησης
–
εργασι ών
Έγκριση πρωτοκόλλου
οριστικής
παραλαβής
τμήματος της γενικής
υπηρεσίας «Λειτουργία
δημοτικού κυνοκομείου
και
διαχείριση
αδέσποτων
ζώων
συντροφιάς για το έτος
2018» για το μήνα
Νοέμβριος 2018
Συγκρότηση τριμελούς
επιτροπής
παραλαβής
αντικειμένου
τμηματικού
ή
συνολικού,
σύμβασης
παροχής υπηρεσιών για
το έτος 2019 για τη
Δ/νση Περιβάλλοντος &
Πρασίνου
Έγκριση Πρωτοκόλλων
Οριστικής Παραλαβής
(και
τμήματος)
Υπηρεσιών της Δ/νσης
Περιβάλλοντος
&
Πρασίνου
Συγκρότηση
πρωτοβάθμιας
και
δευτεροβάθμιας
τριμελoύς
επιτροπής
παραλαβής αντικειμένου
σύμβασης
παροχής
γενικών υπηρεσιών με
τίτλο «Περιγραφή και
σημασία των υδάτινων
πόρων
στη
διασυνοριακή περιοχή
(D3.1.2),
Αξιολόγηση
της
προσβασιμότητας
και της διασύνδεσης
των πιθανών Γεωτόπων
στην Ελληνική περιοχή
(D3.1.3)
και
Χαρτογράφηση
και
περιγραφή
των

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Γεωτόπων – Ελληνική
περιοχή (D3.1.4), στο
πλαίσιο
υλοποίησης
δράσεων του έργου με
τίτλο: ''Creation of a
cross-border
Water
Assets
Geopark
in
Nestos
area''
και
ακρωνύμιο ''CB Water
Geopark''»
Συγκρότηση επιτροπής
παραλαβής αντικειμένου
τμηματικού ή συνολικού
συμβάσεων
παροχής
υπηρεσιών,
που
αφορούν στη λειτουργία
της Δ/νσης Διοικητικών
Υπηρεσιών, για το έτος
2019
Ορισμός δύο δημοτικών
συμβούλων με τους
αναπληρωτές τους, στην
επιτροπή του άρθρου 1
του Π.Δ 270/1981, για τη
διεξαγωγή δημοπρασιών
εκποίησης
ή
εκμίσθωσης πραγμάτων
του Δήμου, για το έτος
2019
Έγκριση
εξόδων
μετακίνησης αιρετών

Ομόφωνα

50.

724.

51.

725.

52.

726.

53.

727.

Έγκριση
εξόδων
μετακίνησης αιρετών

Ομόφωνα

54.

728.

Έγκριση
χρημάτων

Ομόφωνα

Δράμα 20-12-2018
Η ειδική γραμματέας
Μυροφόρα Ψωμά

επιστροφής

Ομόφωνα

Ομόφωνα

