
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  
 ΣΤΗΝ 34η/1-11-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
 

Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  339.  Έγκριση διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου που 
βρίσκεται στην Κοινότητα Μαυροβάτου, στον Α.Μ.Σ. 
‘ΗΡΑΚΛΗ’ Μαυροβάτου 

 
ο μ ό φ ω ν α 

2.  340.  Έγκριση της υπ΄αρ.394/2021 απόφασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής περί «Έγκρισης της 8ης 
Αναμόρφωσης οικ. έτους 2021  

 
κατά πλειοψηφία  

3.  341.  Χορήγηση άδειας ανέγερσης προσωρινών λυόμενων 
κατασκευών στον Δημοτικό Κήπο της πόλης, για τις 
ανάγκες λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς 
και της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «Ονειρούπολη 
Δράμας 2021-2022» 

 
ο μ ό φ ω ν α  

4.  342.  Έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας σε τρίτους 
και διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού 
με ανοικτή διαδικασία για το έτος 2022 – 2023 

 
κατά πλειοψηφία 

5.  343.  Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό 
ίδρυση εγκατάσταση «πρατήριο καυσίμων» της 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΚΕ, εντός του με αρ. 2941α πρώην 
αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας των κ.κ. Λυμπερόπουλου 
Κων/νου και κ. Δούνια Νικόλαου του 
«Αγροκτήματος» Ξηροποτάμου και του 2943 
αγροτεμαχίου του «Αγροκτήματος» Ξηροποτάμου, 
ιδιοκτησίας των κ.κ. Τσακίρη Δημήτριου και κ. 
Τσακίρη Ιωάννη , επί Δημοτικής οδού  

 
ο μ ό φ ω ν α 

6.  344.  Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της υπό ίδρυση 
εγκατάστασης «Αποθήκη Βιομηχανίας Γάλακτος, 
Βιολογικός Καθαρισμός Βιομηχανίας Γάλακτος και 
Δενδροκαλλιέργεια» της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.» μέσω του νόμιμου 
εκπροσώπου της, κυρίου Σεβαστίδη Χαράλαμπου, 
στα με αρ. 1273Γ και 1293 αγροτεμάχια του 
αγροκτήματος Καλλιφύτου, συνολικού εμβαδού 
7.750,00 τ.μ., επί αγροτικής οδού και συγκεκριμένα 
επί του με αρ. 1273Γ αγροτεμαχίου  

 
ο μ ό φ ω ν α 

7.  345.  Έγκριση για την επέκταση δικτύου φωτισμού στην 
κοινότητα Μακρυπλαγίου με την τοποθέτηση ενός (1) 
στύλου και ενός (1) Φ.Σ. S-17 

ο μ ό φ ω ν α 

8.  346.  Έγκριση διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου που 
βρίσκεται στην Κοινότητα Κ. Αγρού στο Σύλλογο 
Ποντίων Προαστίου Δράμας ‘ΟΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ’  

ο μ ό φ ω ν α 

 
Δράμα, 2-11-2021 
Η γραμματέας 

 

Μπότζα Μαρία     


