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Α/Α

1.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.
54.

2.

55.

3.

56.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
1 ΕΚΤΑΚΤΟ
Έκτακτη
οικονομική
ενίσχυση δημοτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ομόφωνα

2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση δαπανών της
πράξης
«ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» με
κωδικό ΟΠΣ 5002930
στο
Επιχειρησιακό
πρόγραμμα «Ανατολική
Μακεδονία
Θράκη
2014-2020» για το έτος
2020
3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Ορισμός μελών στην
Επιτροπή Τουριστικής
Προβολής
και
Ανάπτυξης του Δήμου
Δράμας

Ομόφωνα

Ο

Το ΔΣ ομόφωνα
Συγκροτεί Επιτροπή Τουριστικής Προβολής &
Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας, αποτελούμενη από
τους παρακάτω:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Εφραιμίδης Ιωάννης , δημοτικός σύμβουλος,
ως πρόεδρος
Σιδερά Χρυσή, δημοτική σύμβουλος, ως
μέλος
Ιωαννίδης Δημήτριος, δημοτικός σύμβουλος,
ως μέλος
Ηλιόπουλος Στέργιος, δημοτικός σύμβουλος,
ως μέλος
Καλαϊδόπουλος
Κοσμάς,
δημοτικός
σύμβουλος, ως μέλος
Παρθένα Κων/νίδου – Δημοτική Ενότητα
Δράμας- Περιφέρεια ΑΜΘ-, ως μέλος
Οικονομίδης Χρήστος – ΠΟΦΤΜΜ, ως
μέλος
Μακροπούλου Αμαλία- ΔΕΚΠΟΤΑ, ως
μέλος
Κύρτσης Γεώργιος – Επιμελητήριο Δράμας,
ως μέλος
Σκουλίδης Αντώνιος- Εμπορικός Σύλλογος
Δράμας, ως μέλος
Χατζηπαντελής
ΓεώργιοςΣωματείο
Ζυθεστιατόρων Δράμας
Καλλίας Άγγελος – Ένωση Ξενοδόχων, ως
μέλος
Τσακιρίδης Μενέλαος – Ένωση Τουριστικών
Γραφείων & ΤΕΟΜ Ν. Δράμας, ως μέλος
Νικηφορίδης
Κων/νος
–
Σωματείο
Καφετεριών και Κέντρων Διασκέδασης, ως
μέλος
Κράλλης Ιωάννης, ιδιώτης, ως μέλος
Κρασόπουλος Αθανάσιος, ιδιώτης, ως μέλος

17. Τζιερτζίδης Δημήτριος, ιδιώτης , ως μέλος

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ευθυμιάδης Ιωακείμ , δημοτικός σύμβουλος
Μελισσινός Στυλιανός
Τσιαμπούσης Αλέξανδρος
Χατζηιωάννου Χαρίκλεια
Σωφρονιάδης Χαράλαμπος
Καβάκα Ελευθερία
Τσακαλίδης Δημήτριος
Καμπουρίδης Γαβριήλ
ΠΟλυτάρχης Βασίλειος
Βαγενά Σωτηρία
Τζαμτζής Στυλιανός
Κυριακίδης Κων/νος
Τσεπίδης Γρηγόριος
Αρχοντοπούλου Μαρία
Τοπαλίδου Σουλτάνα
Ματούς Δημήτριος

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μλεκάνης Μιχαήλ, 2)
Σιδερά Χρυσή, 3) Μυστακίδης Ιωάννης, 4)
Νικολαΐδης Φώτιος και 5) Καλαϊτζίδης Κων/νος,
πρότειναν, ως τακτικό μέλος τον δημοτικό
σύμβουλο Καλαϊτζίδη Κων/νο, λέγοντας πως μόνο
στα θεσμοθετημένα όργανα, προβλέπεται να
προτείνονται τα μέλη από τον Δήμαρχο.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Τσιαμπούσης
Αλέξανδρος, 2) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 3)
Ιωαννίδης Δημήτριος, 4) Γεωργιάδης Γερβάσιος
και 5) Μουχτάρης Γεώργιος, ανέφεραν πως θα
μπορούσε ο Δήμαρχος, να συνεννοηθεί με την
αντιπολίτευση, ρωτώντας στη συνέχεια, σύμφωνα με
ποιο Νόμο προτείνει η δημοτική αρχή. Η λειτουργία
όμως της δημοτικής αρχής, δείχνει πόσο πραγματικά
είναι υπέρ της συνεργασίας και πόσο τη σέβεται.

4.

57.

5.

58.

4Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Ακύρωση της υπ΄ αριθμ.
33/2020
απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου
5Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Μεταφορά
της
υλικοτεχνικής
υποδομής,
του
αυτοκινήτου με αριθμό
πινακίδας
ΡΜΤ7806,
καθώς και των χώρων
στέγασης
του
προγράμματος “Βοήθεια
στο Σπίτι” στο Δήμο
Δράμας

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Δράμας, πρότεινε ως
τακτικό μέλος τον δημοτικό σύμβουλο Δεμερτζή
Γεώργιο, με αναπληρωματικό τον δημοτικό
σύμβουλο Καλαϊτζίδη Κων/νο, λέγοντας πως για
παρόμοια περίπτωση έχει γίνει συζήτηση στο ΔΣ της
ΚΕΔΕ , υπήρξε γνωμοδότηση από τον Νομικό
Σύμβουλο αυτής και σύμφωνα με αυτήν κινηθήκαμε
αλλά, θα το δούμε.
Ομόφωνα

Ομόφωνα

6.

7.

59.

Παρουσίαση
ΥΜΕΠΕΡΑΑ - 05 ΠΕΠ
Α.Μ.Θ.
στο
Ε.Π.
ΥΜΕΠΕΡΑΑ – Δράση
14.6i.26.5.2: Δημιουργία
Πράσινων Σημείων και
δικτύωσή τους στην
Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης
Ορισμός
εκπροσώπου
στο πλαίσιο σχεδιασμού
και υλοποίησης της
ετήσιας εκδήλωσης /
δράσης
με
τίτλο
«ΔραμΟινογνωσία» για
το τρέχον έτος

Ομόφωνα
Ο δημοτικός σύμβουλος Δεμερτζής Γεώργιος,
πρότεινε ως τακτικό μέλος τον ίδιο, με
αναπληρωματικό τον δημοτικό σύμβουλο Εφραιμίδη
Ιωάννη
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μλεκάνης Μιχαήλ, 2)
Σιδερά Χρυσή, 3) Μυστακίδης Ιωάννης, 4)
Νικολαΐδης Φώτιος και 5) Καλαϊτζίδης Κων/νος,
πρότειναν, ως τακτικό μέλος τον δημοτικό
σύμβουλο Καλαϊτζίδη Κων/νο, λέγοντας πως μόνο
στα θεσμοθετημένα όργανα, προβλέπεται να
προτείνονται τα μέλη από τον Δήμαρχο.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Τσιαμπούσης
Αλέξανδρος, 2) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 3)
Ιωαννίδης Δημήτριος, 4) Γεωργιάδης Γερβάσιος
και 5) Μουχτάρης Γεώργιος, ανέφεραν πως θα
μπορούσε ο Δήμαρχος, να συνεννοηθεί με την
αντιπολίτευση, ρωτώντας στη συνέχεια, σύμφωνα με
ποιο Νόμο προτείνει η δημοτική αρχή. Η λειτουργία
όμως της δημοτικής αρχής, δείχνει πόσο πραγματικά
είναι υπέρ της συνεργασίας και πόσο τη σέβεται.

8.

60.

Εισήγηση της
Εκτελεστικής
Επιτροπής προς έγκριση
του Τοπικού Σχεδίου
αντιμετώπισης
έκτακτων αναγκών &
άμεσης/βραχείας
διαχείρισης των
συνεπειών από την
εκδήλωση πλημμυρικών
φαινομένων με την
κωδική ονομασία
«ΔΑΡΔΑΝΟΣ» του
Δήμου Δράμας

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Δράμας, πρότεινε ως
τακτικό μέλος τον δημοτικό σύμβουλο Δεμερτζή
Γεώργιο, με αναπληρωματικό τον δημοτικό
σύμβουλο Καλαϊτζίδη Κων/νο, λέγοντας πως για
παρόμοια περίπτωση έχει γίνει συζήτηση στο ΔΣ της
ΚΕΔΕ , υπήρξε γνωμοδότηση από τον Νομικό
Σύμβουλο αυτής και σύμφωνα με αυτήν κινηθήκαμε
αλλά, θα το δούμε.
Κατά πλειοψηφία
Με την αναφορά των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Σιδερά Χρυσής, 3)
Μυστακίδη Ιωάννη, 4) Νικολαΐδη Φωτίου και 5)
Καλαϊτζίδη Κων/νου πως, θα μπορούσε να γίνει
μία προσαρμογή του σχεδίου, όπου λέει «κατά
τόπους» , να αναφέρεται στις συγκεκριμένες
υπηρεσίες και όπου αναφέρονται αεροδρόμια και
λιμάνια, να διαγραφούν
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Μελισσινού Στυλιανού διότι, στο σχέδιο, δεν
υπάρχει συνεργασία του Δήμου με το Δασαρχείο και
τους ΤΟΕΒ. Δεν συνδυάζεται καθόλου με τις
χιονοπτώσεις. Κακώς δεν υπάρχουν τα κινητά
τηλέφωνα των υπευθύνων. Κάπου αναφέρονται
αεροδρόμια και Λιμενικό Σώμα. Δεν αναφέρεται
πότε θα γίνει επικαιροποίηση του σχεδίου. Δεν
επιβάλει σύνταξη μνημονίων στους αποδέκτες και
γενικά το σχέδιο πρέπει να γίνει υπό μορφή

μνημονίου και ποιο εξειδικευμένα.
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Μήτρου Γεωργίου διότι, δεν υπάρχει εξειδίκευση
και Τοπικό Σχέδιο

9.

61.

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Καλαϊδόπουλου Κοσμά διότι, ως παράταξη
συνεχώς αναφέρονται στα προβλήματα των ρεμάτων
, παντού υπάρχουν ΜΚΟ και ενώ υπάρχει
Κυβέρνηση, ψηφίζουν για ΜΚΟ
Έγκριση της 35/2020
Κατά πλειοψηφία
απόφασης της Ο.Ε.
σχετικά με την 1η Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Μελισσινού Στυλιανού,
Αναμόρφωση
3)Σιδερά Χρυσής, 4) Μυστακίδη Ιωάννη, 5)
Προϋπολογισμού
Οικονομικού έτους 2020 Νικολαΐδη Φωτίου και 6) Καλαϊτζίδη Κων/νου,
λέγοντας πως θα μπορούσε να ψηφιστεί η
αναμόρφωση γιατί οι περισσότεροι ΚΑ είναι για
τακτοποίηση λογαριασμών, υπάρχουν όμως μερικοί
ΚΑ με τους οποίους δεν συμφωνούν.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Χρυσοχοΐδης
Ελευθέριος, 2) Ιωαννίδης Δημήτριος, 3)
Γεωργιάδης Γερβάσιος και 4) Μουχτάρης
Γεώργιος, ανέφεραν πως ψηφίζουν την αναμόρφωση
γιατί αφορά λογιστική τακτοποίηση ΚΑ
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ηλιόπουλος Στέργιος
και 2) Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, ανέφεραν πως
ψηφίζουν την αναμόρφωση γιατί αφορά λογιστική
τακτοποίηση ΚΑ αλλά από δω και πέρα θα φέρνουν
ως παράταξη αναμορφώσεις
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Μήτρου Γεωργίου διότι, καταψήφισε τον
προϋπολογισμό

10.

62.

Έγκριση της 32/2020
απόφασης της Ο.Ε.
Ομόφωνα
σχετικά
με
τα
απολογιστικά
Με την παρατήρηση των δημοτικών
οικονομικά στοιχεία Δ΄ συμβούλων: 1) Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Μελισσινού
τριμήνου 2019
Στυλιανού, 3)Σιδερά Χρυσής, 4) Μυστακίδη
Ιωάννη, 5) Νικολαΐδη Φωτίου και 6) Καλαϊτζίδη
Κων/νου πως, ψηφίζουν το θέμα μόνο ως λογιστική
αποτύπωση, λέγοντας πως το Δ΄ τρίμηνο είναι
ουσιαστικά το κλείσιμο της χρονιάς, όπου
αποτυπώνεται η υλοποίηση του προϋ/σμού.
Καταδεικνύεται μέσα από τα απολογιστικά στοιχεία
ότι υπάρχει αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να
υλοποιήσει τον προϋ/σμό και το τεχνικό πρόγραμμα
του έτους 2019, εφόσον το τεχνικό πρόγραμμα έχει
υλοποιηθεί περίπου στο 20% και οι μελέτες ούτε στο
5 %. Αυτό παρά την ορθότητα των στοιχείων δεν
μπορεί να περάσει απαρατήρητο.
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου
Μήτρου Γεωργίου πως, ψηφίζει το θέμα μόνο ως
λογιστική αποτύπωση

11.

12.

63.

64.

Προγραμματισμός
σύναψης
συμβάσεων
μίσθωσης έργου με
κάλυψη της δαπάνης
υπό τη μορφή αντιτίμου,
χρονικής διάρκειας έως
εννέα (9) μηνών για τις
ανάγκες λειτουργίας του
Κέντρου Νεότητας

Ομόφωνα
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου
Μήτρου Γεωργίου πως, ο Δήμος βάζει τους
δημότες να πληρώσουν το 100% της συμμετοχής
τους, χωρίς να αξιοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής
του (του Δήμου) κατά 30% σύμφωνα με το Νόμο.
Επίσης, θα μπορούσε να ενισχύσει με υποδομές το
κτήριο του παλαιού Δημαρχείου, για την καλύτερη
λειτουργεία του Κέντρου

Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων :
1) Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου
Χαρίκλειας Μήτρου Γεωργίου πως, συμφωνούν
με τον δημοτικό σύμβουλο Μήτρου Γεώργιο
Άδεια
χρήσης
Κατά πλειοψηφία
κοινόχρηστου
χώρου
έναντι του ξενοδοχείου Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μλεκάνης Μιχαήλ, 2)
«AYA
HOTEL
– Μελισσινός Στυλιανός, 3) Σιδερά Χρυσή, 4)
Μπαϊρακτάρης Α. – Μυστακίδης Ιωάννης και 5) Καλαϊτζίδης Κων/νος,
Νικολαΐδης Α. Ι.Κ.Ε.», ανέφεραν πως προηγούμενο αίτημα, δεν απορρίφθηκε
επί της οδού Αγίας αλλά, αποσύρθηκε προκειμένου να εξεταστεί
Βαρβάρας 10-12, στη καλύτερα.
Δράμα
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Χρυσοχοΐδης
Ελευθέριος, 2) Ιωαννίδης Δημήτριος, 3)
Γεωργιάδης Γερβάσιος και 4) Μουχτάρης
Γεώργιος, ανέφεραν πως συμφωνούν με την πρόταση
του Αντιδημάρχου, εφόσον είναι νόμιμη η
παραχώρηση διότι, παρεμβάλλεται δρόμος κανονικής
κυκλοφορίας.
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1)
Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου
Χαρίκλειας, αναφέροντας πως προηγούμενο αίτημα,
στην ουσία καταψηφίστηκε και η λογική λέει ότι, σε
χώρους αναψυχής και ελεύθερου χρόνου, δεν
βάζουμε τραπεζοκαθίσματα. Το ίδιο είχε γίνει και με
την πλατεία. Αν δοθεί η άδεια, θα ζητήσει και το
καφενείο απέναντι και το κέντρο «ΝΗΣΑΚΙ». Είναι
ένας χώρος αναψυχής, που ο Δήμος πρέπει να
φροντίζει και δεν είναι δυνατόν στο πλαίσιο της
επιχειρηματικότητας, να παραχωρείται χωρίς
αντίτιμο. Υπάρχουν δίπλα καφέ. Δεν θα δημιουργηθεί
ακόμα ένα.
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Μήτρου Γεωργίου, συμφωνώντας με την
τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων: 1)
Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου
Χαρίκλειας

13.

65.

Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος
Νικολαϊδης Φώτιος, απουσίαζε κατά τη συζήτηση
και ψηφοφορία του θέματος.
Καταβολή νομιμοτόκως
Ομόφωνα
ποσών
που
επιδικάστηκαν
και
αφορούν στην ένδικη,
προβλεπόμενη
στο
άρθρο
12
του
ν.
2470/1997,
μηνιαία

14.

66.

15.

67.

16.

68.

17.

69.

οικογενειακή
παροχή,
σύμφωνα με την υπ'
αριθ. 600/2017 απόφαση
του
Μονομελούς
Διοικητικού
Πρωτοδικείου Καβάλας
(Β’ Τμήματος)
Αποδοχή ή μη του υπ΄
αριθμ. 1/2020 πρακτικού
της
επιτροπής
συμβιβαστικής επίλυσης
φορολογικών διαφορών
ή αμφισβητήσεων του
Δήμου μας, σχετικά με
το αίτημα συμβιβασμού
της εταιρείας « Δ.
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ &
ΣΙΑ
Ο.Ε.»
με
διακριτικό
τίτλο
«ΝΗΣΑΚΙ»
Μεταβίβαση
αδείας
επαγγελματία πωλητή
λαϊκών αγορών
Προκήρυξη
διαγωνισμού στη μνήμη
του
Βασίλη
Ξανθόπουλου
Έγκριση
δαπάνης
πληρωμής προστίμου

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Μελισσινού Στυλιανού, 3)
Μυστακίδη Ιωάννη και 4) Καλαϊτζίδη Κων/νου
διότι, πρόκειται για ρευματοκλοπή και πρέπει να
διαπιστώσει ο Δήμος ποιος την έκανε.
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 2) Ιωανίδη Δημητρίου
και 3) Μουχτάρη Γεωργίου διότι, πρόκειται για
ρευματοκλοπή και πρέπει να διαπιστώσει ο Δήμος
ποιος την έκανε, επισημαίνοντας πως υπάρχουν
πολλά κρούσματα παραβατικής συμπεριφοράς
τελευταία.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ηλιόπουλος Στέργιος
και 2) Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, ψήφισαν το θέμα,
με την παρατήρηση ότι πρέπει να βρεθεί ο υπαίτιος
Μειοψηφούντος του δημοτικού Καλαϊδόπουλου
Κοσμά, αναφέροντας ότι κατ΄ αρχήν υπήρχε κίνδυνος
για τον υπαίτιο, στην περίπτωση που ήταν άσχετος με
τα ηλεκτρολογικά. Το συμβάν, δημιουργεί άσχημες
εντυπώσεις στη δραμινή κοινωνία, γι αυτό πρέπει ο
Δήμος να ανακαλύψει τον υπαίτιο, ο οποίος και θα
πρέπει να αναλάβει το κόστος. Είναι απαράδεκτο να
εισάγει τέτοιο θέμα προς ψήφιση η δημοτική αρχή.

18.

70.

Έγκριση για χορήγηση
Κατά πλειοψηφία
νέας παροχής ισχύος
15Kva για τη σύνδεση Μειοψηφούντος του δημοτικού Καλαϊδόπουλου
στο δίκτυο χαμηλής Κοσμά, δίχως να αναφέρει το λόγο.
τάσης
στο
παλιό
διατηρητέο

Μουσουλμανικό τέμενος

19.

71.

20.

72.

21.

73.

22.

74.

23.

75.

24.

76.

Έγκριση για χορήγηση
νέας παροχής ισχύος
15Kva για τη σύνδεση
στο δίκτυο χαμηλής
τάσης
(Χωριστή
–
Οστεοφυλάκιο)
Έγκριση της υπ΄ αριθμ.
02/2020 απόφασης –
γνωμοδότησης της ΕΠΖ,
σχετικά με μετατόπιση
περιπτέρου
Έγκριση της υπ΄ αριθμ.
05/2020 απόφασης –
γνωμοδότησης
του
Συμβουλίου
της
Κοινότητας
Δράμας,
σχετικά
με
θέσεις
στάθμευσης
για
περιπολικά οχήματα
Έγκριση της υπ΄ αριθμ.
06/2020 απόφασης –
γνωμοδότησης
του
Συμβουλίου
της
Κοινότητας
Δράμας,
σχετικά
με
Γνωμοδότηση για τη
διάθεση
χρήσης
δημοτικού ακινήτου –
Γυμναστικός Σύλλογος
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ»
Έγκριση της υπ΄ αριθμ.
07/2020 απόφασης –
γνωμοδότησης
του
Συμβουλίου
της
Κοινότητας
Δράμας,
σχετικά
με
Γνωμοδότηση για τη
διάθεση
χρήσης
δημοτικού ακινήτου –
Αθλητικός
Σύλλογος
παραδοσιακού
ΤΑΕ
ΚΒΟ ΝΤΟ ΔΡΑΜΑΣ
΄ΖΕΝ΄
Έγκριση της υπ΄ αριθμ.
08/2020 απόφασης –
γνωμοδότησης
του
Συμβουλίου
της
Κοινότητας
Δράμας,
σχετικά
με
Γνωμοδότηση για τη
διάθεση
χρήσης
δημοτικού ακινήτου –
Ένωση
Αθλητικών
Σωματείων
ΣΕΓΑΣ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

25.

77.

26.

78.

Δράμα 12-03-2020
Η ειδική γραμματέας
Μυροφόρα Ψωμά

Έγκριση της υπ΄ αριθμ.
09/2020 απόφασης –
γνωμοδότησης
του
Συμβουλίου
της
Κοινότητας
Δράμας,
σχετικά
με
Γνωμοδότηση για τη
διάθεση
χρήσης
δημοτικού ακινήτου –
Ένωση
Αθλητικών
Σωματείων
ΣΕΓΑΣ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ
Έγκριση
καταβολής
επιδότησης ενοικίου σε
επικουρικό ιατρό του Γ.
Ν. Δράμας

Ομόφωνα

Ομόφωνα

