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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 74. 1οΈκτακτο 

Έγκριση πρακτικού συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ 
ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»  

Ομόφωνα 

2 75. 2οΈκτακτο 

«Έγκριση ασκήσεως έφεσης κατά 
της υπ΄ αριθ. 130/2016 οριστικής 
απόφασης του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικα-
σία) –και- κατά της Χρυσάνθης συ-
ζύγου Κυριάκου Χατζηκυριακίδη, 
κατοίκου Δράμας, ενώπιον του Ε-
φετείου Θράκης.  

Ομόφωνα 
  

3 76. Χορήγηση διατακτικών σε άπορους 
δημότες 

Ομόφωνα 
 

4 77. Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2  

της επιτροπής διεξαγωγής και αξι-

ολόγησης των προσφορών του δι-

αγωνισμού ανάθεσης της εργασίας  

«Συντήρηση κήπων πάρκων» και 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.  

 Ομόφωνα 
 

5   Έγκριση όρων δημοπράτησης και 
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισ-
μού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ 
ΔΡΑΜΑΣ» 

Ομόφωνα 
                 ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

6  Έγκριση όρων δημοπράτησης και 

συγκρότηση επιτροπής διαγωνι-

σμού του έργου:« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 

Ομόφωνα 
ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

7 78. Έγκριση όρων επανεκμίσθωσης 
ισόγειου δημοτικού καταστήματος 
με αριθμό 4Α (παλαιό 5β) το οποίο 
βρίσκεται στο ανακαινισμένο κτί-
ριο του παλαιού Δημαρχείου. 

Κατά πλειοψηφία  
 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε ότι 
επειδή φαίνεται πώς υπάρχουν σκοπιμότητες 
και δρομολογήθηκαν ενέργειες και επειδή δια-
πιστωμένα και τα δύο μαγαζιά σήμερα λει-
τουργούν από αυτήν την επιχείρηση ως ενιαίος 
χώρος. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην 
δημοπράτηση του ενός από τα δύο μαγαζιά 
ενώ το άλλο με την σύμβαση την άλλη δηλαδή 
χρησιμοποιείται και αυτό ακόμη και σήμερα.  

 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι,  είπε ότι 
συμφωνεί με το μέλος της επιτροπής κ. Μλε-
κάνη Μιχαήλ. 

8 79. Συμπληρωματική πρόταση για την 
3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019. 

Κατά πλειοψηφία  
 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, δεν έχει 
ψηφίσει τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικ. 
έτους 2019, οπότε δεν ψηφίζει και οποιαδήπο-



τε αναμόρφωση αυτού. 

 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Ζαχαριάδη Παύλο διότι, δεν έχει 
ψηφίσει τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικ. 
έτους 2019, οπότε δεν ψηφίζει και οποιαδήπο-
τε αναμόρφωση αυτού  

 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι,  έχει κα-
ταψηφίσει τον Προϋπολογισμό και το τεχνικό 
πρόγραμμα του Δήμου οικ. έτους 2019, για 
τους γνωστούς λόγους οπότε καταψηφίζει και 
οποιαδήποτε αναμόρφωση αυτού.    

 

    Δράμα 08-04-2019 
      Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


