
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 02/12-01-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 
 
 

 
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ δήλωσαν ότι, ως υποψήφιοι στις προσεχείς Εθνικές Εκλογές της 
25ης Ιανουαρίου 2015 και για λόγους ηθικής τάξης, δεν επιθυμούν να προεδρεύσουν και προήδρευσε ο 
σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους (παρ. 2 του άρθρου 
69 του Ν. 3852/2010 {ΦΕΚ 87/2010/τ. Α}) κος Παπαδόπουλος Γεώργιος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μπαϊρακτάρης Κων/νος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 8ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαδόπουλος Γρηγόριος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 8ου 
τακτικού θέματος 
 

 
 

       
      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  2.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Εξέταση αιτήματος 
διαγραφής οφειλής από 
τον χρηματικό κατάλογο 
700/2003 από τέλος 
χρήσης λαϊκής αγοράς 
οικ. έτους 2003 – 
Γεωργιάδου Ζήνα 

 
Ομόφωνα 

2.  3.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση διενέργειας 
προμήθειας της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών 

Ομόφωνα 

3.  4.  3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση διενέργειας 
προμήθειας της Δ/νσης 
Κοινωνικής προστασίας, 
Παιδείας & Πολιτισμού 

Ομόφωνα 

4.  5.  Έγκριση της 03/2014 
απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής, 
σχετικά με την ψήφιση 
της 1ης Αναμόρφωσης 
Προϋπολογισμού 2015   

Ομόφωνα 

5.  6.  Εξέταση αιτήματος 
Στοφορίδη Νικολάου 
περί διαγραφής οφειλής 
από τον χρηματικό 
κατάλογο 700/2003,  από 
τέλος χρήσης λαϊκής 
αγοράς έτους 2013  

Ομόφωνα 

6.  7.  Έγκριση πρακτικού 
κλήρωσης και 
συγκρότηση επιτροπής 
του άρθρου 1 του ΠΔ 
270/1981, για την 
διεξαγωγή δημοπρασιών 

Ομόφωνα 



εκποίησης ή εκμίσθωσης 
πραγμάτων του Δήμου, 
για το έτος 2015  

7.  8.  Συγκρότηση επιτροπής 
συμβιβαστικής επίλυσης 
των φορολογικών 
διαφορών και 
αμφισβητήσεων για το 
έτος 2015  

Ομόφωνα 

8.  9.  Ορισμός μελών 
επιτροπής εκτίμησης 
ακινήτων (άρθρου 186 ν. 
3463/2006) για το έτος 
2015  

Ομόφωνα 

9.  10.  Συγκρότηση επιτροπών 
παραλαβής προμηθειών 
και αξιολόγησης  
προσφορών απ΄ ευθείας 
ανάθεσης προμηθειών 
(ΕΚΠΟΤΑ)  

Ομόφωνα 

10.  11.  Παράταση προθεσμίας 
περαίωσης του έργου 
«Ανέγερση κτιρίου 
ΚΔΑΠμεΑ Δήμου 
Δράμας  

Ομόφωνα 

11.  12.  Τροποποίηση 
προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ του Δ. 
Δράμας και της 
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.  Α.Α.Ε. για 
την «Λειτουργικής 
αναβάθμιση συστήματος 
συλλογικής εναλλακτικής 
διαχείρισης συσκευασιών 
ή και άλλων προϊόντων 
κατά την έννοια του 
Νόμου 2939/2001 και 
βελτίωση μεθοδολογίας 
Διαχείρισής του – 
Υποστηρικτικές ενέργειες 
Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Ηλιόπουλου Στέργιου, πως θα ψηφίσει το θέμα για να μη 
δημιουργήσει ένα επιπλέον πρόβλημα, θεωρεί όμως ότι, 
κατ΄ ουσία οι 60.000,00 € εν μέσω κρίσης, δίδονται για να 
λειτουργήσει η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. και εργοστάσια που 
εκμεταλλεύονται μεγαλοκαρχαρίες τύπου Μπόμπολα, που 
ζούνε από τα χρήματα των πολιτών με τα ανταποδοτικά 
τέλη και όχι όπως αναφέρεται στη σύμβαση << 
Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής 
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων 
προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και 
βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του – 
Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Δράμας>>. 
Πιστεύει πως, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα 
αλλάξουν τα πράγματα και θα αλλάξει και ο 
περιφερειακός σχεδιασμός επ΄ ωφελεία του δραμινού 
λαού και όλων των τοπικών κοινοτήτων. 

 

12.  13.  Αντικατάσταση μέλους 
του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία « Σχολική 
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου 
Δράμας»  

Ομόφωνα 

 

Δράμα   13-01-2015 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  
 
 Μυροφόρα Ψωμά  


