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      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  270.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 101/2019 

απόφασης της Ο.Ε. 

σχετικά με την  

αναμόρφωση πίνακα 

στοχοθεσίας 

οικονομικών 

αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) 

οικ. έτους 2019 

Ομόφωνα 

Με την αναφορά του δημοτικού συμβούλου 

Μλεκάνη Μιχαήλ πως συμφωνεί μόνο ως προς τη 

λογιστική αποτύπωση 

Με την αναφορά του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως συμφωνεί μόνο ως 

προς τη λογιστική αποτύπωση 

Με την αναφορά του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου πως συμφωνεί μόνο ως 

προς τη λογιστική αποτύπωση 

Με την αναφορά του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη πως συμφωνεί μόνο ως προς 

τη λογιστική αποτύπωση 

2.  271.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Καθορισμός αριθμού 

μαθητευόμενων 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης 

(Μεταλυκειακό Έτος – 

Τάξη Μαθητείας 

ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ. του 

Υπουργείου Παιδείας 

Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και 

ΕΠΑ.Σ. και Ι.Ε.Κ. του 

Ο.Α.Ε.Δ.) για 

απασχόληση στο Δήμο 

Δράμας κατά το σχολικό 

έτος 2019-2020 

Ομόφωνα 

3.  272.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της Β΄ 

κατανομής δόσης των 

ΚΑΠ, για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων 

Ομόφωνα 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Μλεκάνη Μιχαήλ ότι, η κατανομή έπρεπε να γίνει 

με τα υπάρχοντα ποσοστά και όχι 50% - 50% 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου ότι, τα χρήματα δεν επαρκούν 

για να καλύψουν στοιχειωδώς τις ανάγκες των 

σχολείων της περιοχής 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου ότι, η κατανομή έπρεπε να 

γίνει με τα υπάρχοντα ποσοστά και όχι 50% - 50% 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη ότι, τα χρήματα δεν επαρκούν 

για να καλύψουν στοιχειωδώς τις ανάγκες των 

σχολείων της περιοχής 



4.  273.  Έγκριση της 84/2019 

ΑΟΕ σχετικά με τα 

απολογιστικά 

οικονομικά στοιχεία A΄ 

τριμήνου 2019 

Με την αναφορά του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως συμφωνεί μόνο ως 

λογιστική αποτύπωση 

Με την αναφορά του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου πως συμφωνεί μόνο ως 

λογιστική αποτύπωση 

5.  274.  Έγκριση του 1ου 

Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα και του έργου 

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ 

ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»  

Ομόφωνα 

6.  275.  Έγκριση Συγκριτικού 

Πίνακα (Σ.Π.) της 

μελέτης «Αναθεώρηση 

Πολεοδομικής Μελέτης 

Περιοχής Επέκτασης 

Νέας Αμισού και 

Μελέτη Πράξης 

Εφαρμογής» 

Ομόφωνα 

7.  276.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του τμήματος της 

εργασίας « Εργασίες 

Επισκευής και 

Συντήρησης Παιδικών 

Χαρών»  

Ομόφωνα 

8.  277.  Συγκρότηση Επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»  

Ομόφωνα 

9.  278.  Συγκρότηση Επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο « 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΚ 

ΧΩΡΙΣΤΗΣ»  

Ομόφωνα 

10.  279.  Οριστικοποίηση 

έκπτωσης του 

Ελματζόγλου Ι. Ιωσήφ 

από το έργο με τίτλο « 

Κοινοτική Οδοποιΐα 

Δ.Κ. Χωριστής»  

Ομόφωνα 

11.  280.  Τροποποίηση – 

Συμπλήρωση της με αρ. 

195/2019 ΑΔΣ με θέμα 

«Σύναψη 

Προγραμματικής 

Σύμβασης του άρθρου 

100 του Ν. 3852/2010 

μεταξύ του Νομικού 

Προσώπου Δήμου 

Δράμας και του δήμου 

Δράμας, για την 

υλοποίηση των 

Ομόφωνα 



πράξεων(κατασκευής 

έργων)προσαρμογής των 

επτά(7) Παιδικών 

Σταθμών και των δύο(2) 

Βρεφονηπιακών 

Σταθμών, εν λειτουργία 

του Νομικού Προσώπου 

Δήμου Δράμας, στις 

προδιαγραφές του νέου 

θεσμικού πλαισίου 

αδειοδότησης σύμφωνα 

με τις διατάξεις του 

π.δ.99/2017 (σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. 31630/28-

06-2018 πρόσκληση του 

Υπουργείου 

Εσωτερικών(ΑΔΑ: 

7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) με 

τίτλο «Επιχορήγηση των 

Δήμων και των Νομικών 

Προσώπων αυτών για 

την προσαρμογή 

λειτουργούντων 

δημοτικών βρεφικών, 

παιδικών και 

βρεφονηπιακών 

σταθμών στις 

προδιαγραφές του νέου 

θεσμικού πλαισίου 

αδειοδότησης σύμφωνα 

με τις διατάξεις του π.δ 

99/2017» 

12.  281.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της υπηρεσίας 

των εργασιών 

καθαριότητας 

δημοτικών κτιρίων 

Ομόφωνα 

 

 

 

 

Δράμα   16/-05-2019 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


