
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚAN ΣΤΗΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11/20-08-2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
      Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κιοσσές Χρήστος και 2) Φουτσιτζής Χρήστος, αποχώρησαν από την 
συνεδρίαση, κατά την συζήτηση επί της πρότασης του κου Προέδρου, περί χαρακτηρισμού ως εκτάκτου ή 
μη , του  θέματος της κατανομής πιστώσεων στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες για κάλυψη 
επενδυτικών δαπανών 2015. 
     Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ετόγλου Ιωάννης, 2) Χαρίσκος Νικόλαος, 3) Ρεμόντης Θεμιστοκλής και 4) 
Ιορδανίδης Παγκράτιος, αποχώρησαν από την συνεδρίαση, πριν από την ψηφοφορία του 1ου εκτάκτου 
θέματος. 
 

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  360.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Κατανομή πιστώσεων στις 
δημοτικές και τοπικές κοινότητες 
για κάλυψη επενδυτικών 
δαπανών 2015 

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Χαραλαμπίδη Ανδρέα και 2) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου διότι, το θέμα 
της κατανομής είναι μείζονος σημασίας και 
δεν είναι δυνατόν να προτείνεται να 
συζητηθεί ως έκτακτο, όταν μάλιστα 
λαμβάνουν γνώση περί αυτού, λίγη ώρα πριν 
τη συνεδρίαση του ΔΣ. Μειοψηφούντων 
επίσης διότι, εμμένουν στις τοποθετήσεις τους 
για την κατανομή όπως τα προηγούμενα έτη, 
πιστεύοντας ότι, πρέπει η νέα δημοτική αρχή, 
να ενισχύσει με κάθε τρόπο τις Δημοτικές και 
Τοπικές Κοινότητες, οι οποίες διαφορετικά 
θα σβήσουν 

2.  361.  Ακύρωση της από 09-01-2014 
υπογραφείσας προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Δράμας και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. 
Α.Α.Ε., για την << 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>> οικονομικού 
αντικειμένου 30.518,76 ΕΥΡΩ   

Ομόφωνα 

 

3.  362.  Έγκριση σχεδίου προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Δράμας και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. 
Α.Α.Ε., για την << 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>>   

Ομόφωνα 

4.  363.  Έγκριση   διενέργειας ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση της εργασίας 
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

Ομόφωνα 

  
 



προϋπολογισμού 61.000,00 ΕΥΡΩ 
με  ΦΠΑ για διαστήματα των 
ετών 2014 - 2015  

5.  364.  Έγκριση διενέργειας ανοιχτού 
πλειοδοτικού δημόσιου 
διαγωνισμού με φανερή 
προφορική προσφορά για την 
περισυλλογή εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων και μεταφορά τους σε 
εγκεκριμένο σύστημα συλλογής 
Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής 
(Ο.Τ.Κ.Ζ.)  

Ομόφωνα 
  
 

6.  365.  Έγκριση συνεργασίας στα 
πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου 
«Black Sea Silk Road Corridor» με 
τπ ERFC  

Ομόφωνα 

7.  366.  Εξέταση αιτήματος του Τρυφίδη 
Βασιλείου, περί διαγραφής 
οφειλή του ΚΟΚ οικ. έτους 2007   

Ομόφωνα  

8.  367.  Έγκριση Δ΄ Αναμόρφωσης 
Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ  

Ομόφωνα 

9.  368.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του 
έργου «Αντικατάσταση 
κουφωμάτων δημοτικού κτιρίου 
Σιδηρονέρου »  

Ομόφωνα 

10.  369.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Υποδομές 
ενίσχυση της προσβασιμότητας 
της κατηγορίας των ΑμεΑ 
(Τυφλών)»  

Ομόφωνα 

11.  370.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου 
«Κατασκευή βάσεων παιχνιδιών 
– δαπέδων ασφαλείας παιδικών 
χαρών ΤΚ Καλλιφύτου»  

Ομόφωνα 

12.  371.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Οδοποιία 
ΤΚ Μικροχωρίου»  

Ομόφωνα 

13.  372.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου 
«Συντήρηση δημοτικών κτηρίων 
(δημοτικό κατάστημα & ιατρείο 
αλλαγή κουφωμάτων – επισκευή 
επιχρισμάτων – βαφή) ΤΚ 
Νικοτσάρα»  

Ομόφωνα 

14.  373.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου 
«Συντήρηση βελτίωση οδού στην 
επέκταση οδού Ίμβρου»  

Ομόφωνα 

15.  374.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης 
εκτός έδρας υπαλλήλων του 
Δήμου Δράμας – Χρυσοχοΐδης 
Ελευθέριος 

Ομόφωνα 

16.  375.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
απόρων δημοτών  

Ομόφωνα 

Δράμα   22-08-2014 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  
 Μυροφόρα Ψωμά  


