
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/17-11-2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

       
Ο δημοτικός σύμβουλος Σιδηρόπουλος Δημήτριος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 
συζήτηση του 8ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης 
Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση 
του 2ου  εκτάκτου θέματος   
 
 

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  534.  1 ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση μετακίνησης 
Αντιδημάρχου στη Θεσσαλονίκη 

1ο  

Ομόφωνα 

2.  535.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση διενέργειας εκλογών του 
Τοπικού Συμβουλίου Νέων του 
Δήμου Δράμας για την πλήρωση 
κενών θέσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ψαρράς Γεώργιος, 
αφού αναφέρθηκε αναλυτικά για το θέμα, 
τονίζοντας ότι το μητρώο είναι συνεχώς 
ανοικτό και έχει τη δυνατότητα όποιος 
επιθυμεί, να εγγραφεί ή να διαγραφεί , 
πρότεινε να διεξαχθούν οι εκλογές την 14η 
Δεκεμβρίου 2014. 
 
Οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι των 
παρατάξεων « Πόλη + Ζωή» και « Νέα Εποχή 
Νέα Δράμα», πρότειναν τη μετάθεση της 
ημερομηνίας των εκλογών, οι οποίες πρέπει 
να είναι ακομμάτιστες , έτσι ώστε να δοθεί 
ένα χρονικό όριο για την επικαιροποίηση του 
μητρώου, εφόσον υπάρχει και ασάφεια του 
Νόμου για το χρόνο διεξαγωγής αυτών . 
 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Ηλιόπουλος 
Στέργιος και Καλφόπουλος Ευάγγελος,  
πρότειναν τη μετάθεση της ημερομηνίας των 
εκλογών, εφόσον υπάρχει και ασάφεια του 
Νόμου, την αποστολή εγγράφου στο 
Υπουργείο προκειμένου να διεξαχθούν εκ 
νέου εκλογές για όλα τα μέλη του ΔΣ και την 
γνωστοποίηση των εκλογών έτσι ώστε να 
διευρυνθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων. 
 
Μετά την πρόταση του κ. Δημάρχου για 
συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής , η 
οποία θα ασχοληθεί με όλα όσα 
αναφέρθηκαν και τα οποία πιστεύει ότι θα 
εκλείψουν, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν 
οι εκλογές για την πλήρωση των κενών 
θέσεων του ΔΣ διότι, δεν μπορεί να είναι 
ακέφαλο το Συμβούλιο 
 
Μετά την αναφορά του κ. Προέδρου ότι η 
προς ψήφιση πρόταση είναι, η συγκρότηση 
διαπαραταξιακής επιτροπής για τη 
διενέργεια εκλογών για την πλήρωση των 
κενών θέσεων των παραιτηθέντων μελών του 
ΔΣ του ΤΟΣΥΝ 



 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Στεφανίδη Ιωάννη και στον χαρακτηρισμό 
του θέματος ως δεύτερο κατεπείγον και στην 
ψήφιση αυτού διότι, θεωρεί ότι ο 
συγκεκριμένος θεσμός, είναι θεσμός 
αλλοίωσης της φυσιογνωμίας της νεολαίας 
και ένα κολπάκι του συστήματος, 
προτείνοντας την κατάργησή του. Στη 
συνέχεια ανέφερε πως υπήρχαν και 
κατηγορίες για ενδεχόμενες οικονομικές 
εκδουλεύσεις που οδήγησαν κάποια μέλη 
στην παραίτηση, προσθέτοντας πως εάν 
επιθυμούν οι νέοι να δραστηριοποιηθούν, 
υπάρχουν σωματεία, σύλλογοι, φορείς και 
πολιτικές νεολαίες.  
 

Το  ΔΣ    α π ο φ α σ ί ζ ε ι      κ α τ ά     
π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 
 Συγκροτεί  διαπαραταξιακή 
επιτροπή  για τη διενέργεια εκλογών την 14η 
Δεκεμβρίου 2014, για την πλήρωση των κενών 
θέσεων των παραιτηθέντων μελών του ΔΣ του 
ΤΟΣΥΝ, αποτελούμενη από τους παρακάτω: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1) Ψαρράς Γεώργιος, δημοτικός 
σύμβουλος 

2) Τερζής Ανέστης, δημοτικός σύμβουλος 
3) Καψημάλης  Ιωάννης, δημοτικός 

σύμβουλος 
4) Σιδηρόπουλος Δημήτριος, δημοτικός 

σύμβουλος 
5) Μουρβετίδη Μιχαήλ, δημοτικός 

σύμβουλος 
6) Χατζηκυριακίδης Αναστάσιος, 

δημοτικός σύμβουλος 
7) Ζαχαριάδης Παύλος, δημοτικός 

σύμβουλος 
8) Δασκάλου Κων/νος, δημότης 
9) Μπουδακίδης Παναγιώτης, δημότης 
10) Κουσακλής Σταύρος, δημότης 

 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1) Βασιλειάδης Αναστάσιος 
2) Καρυοφυλλίδου Ζωή 
3) Μπαϊρακτάρης Κων/νος 
4) Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5) Τσεπίλης Γεώργιος  
6) Πετρίδου Χαρίκλεια.  
7) Παπαδόπουλος Γρηγόριος 
8) Παπαδοπούλου Μαρία 
9) Κωστάκης Αθανάσιος 
10) Βασιλειάδου Θεοδοσία 
11)  
 



3.  536.  Έγκριση της αριθμ. 129/2014 
απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την 
πρόταση λειτουργίας 
Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στον 
Δημοτικό Κήπο και την Πλατεία 
Ελευθερίας- 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού 
συμβούλου Ηλιόπουλου Στέργιου:  
«Ο πετυχημένος θεσμός της Ονειρούπολης θα 
πρέπει να αλλάξει χαρακτήρα, να απαλλαγεί 
από το τεράστιο φορτίο της 
εμπορευματοποίησης, να αποβάλει τα κιτς 
στοιχεία, να αποκτήσει στοιχειώδη αισθητική, 
να αναδείξει την ταυτότητα της πόλης, και να 
ενσωματώσει τέτοια στοιχεία πολιτιστικής 
έκφρασης που δεν θα ακολουθούν τον εύκολο 
δρόμο του τηλεοπτικού «συρμού», αλλά θα 
είναι ταυτόχρονα λαϊκά, θα αγγίζουν τη 
νεολαία και θα αναβαθμίζουν πολιτισμικά 
την πόλη μας 
Στη λογική αυτή πρότεινε: 

 Τη διατήρηση του πράσινου χαρακτήρα 
του κήπου, όπου θα τοποθετούνται 
σπιτάκια μόνο σε προκαθορισμένες θέσεις, 
ενώ οι χώροι του πρασίνου θα 
προστατεύονται. Να αποτελέσει ο κήπος 
ενιαίο σύνολο με την πλατεία ώστε να 
αναδεικνύεται ο εορταστικός 
χριστουγεννιάτικος χαρακτήρας της 
πόλης. Στους χώρους αυτούς δεν θα 
εγκατασταθούν ογκώδεις, θορυβώδεις και 
άσχετες κατασκευές και δραστηριότητες 
(συγκρουόμενα, δεινόσαυροι!, ταψί, 
πύργος πτώσης, καράβι κλπ). Οι εμπορικές 
δραστηριότητες θα είναι οι εντελώς 
απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των 
τουριστών και οι σχετικές με το πνεύμα 
των Χριστουγέννων. 

 Να μεταφερθούν σε άλλη θέση οι 
δραστηριότητες που αφορούν στη 
διασκέδαση (πχ στο χώρο στάθμευσης 
βαρέων οχημάτων) 

 Να πεζοδρομηθεί μεγάλο τμήμα του 
κέντρου, κάτι που θα αποτελέσει και μια 
πρόβα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει 
το κέντρο της πόλης χωρίς την παρουσία 
αυτοκινήτων. Να στολιστεί το κέντρο και 
να μεταφερθεί σε αυτό μέρος των 
δραστηριοτήτων της Ονειρούπολης. 

 Το τρενάκι να μετατραπεί σε ένα μέσο 
μαζικής μεταφοράς που θα συνδέει τους 
χώρους της Ονειρούπολης. Μπορεί επίσης 
να υπάρξει συγκοινωνία με τα τοπικά 
διαμερίσματα όπου, εφόσον υπάρχουν 
προτάσεις σχετικές με το πνεύμα των 
Χριστουγέννων, θα διοργανωθούν 
δρώμενα φιλοξενίας και επικοινωνίας του 
πολιτισμού του τόπου. 

 Πέρα από τα παραπάνω, θα πρέπει να 
δημιουργηθούν υποδομές υποστήριξης 
των επισκεπτών, όπως χώρος όπου θα 
εξυπηρετούνται οι μητέρες με μικρά 
παιδιά, θερμαινόμενοι χώροι για την 



ξεκούραση των επισκεπτών, σημείο 
παροχής πρώτων βοηθειών, να 
αντιμετωπιστούν οι καταστάσεις που 
καθιστούν δύσκολη ή αδύνατη την 
πρόσβαση των ΑμεΑ κ.α.» 
 

Το  ΔΣ  α π ο φ α σ ί ζ ε ι   
     ο μ ό φ ω ν α 

 

 Για τη λειτουργία 
Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στον Δημοτικό 
Κήπο και στην Πλατεία Ελευθερίας από 
15/12/2014 μέχρι 30/12/2014, στα πλαίσια 
διοργάνωσης της «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ», 
σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα 

 

4.   Πραγματοποίηση 
Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στον 
Δημοτικό Κήπο και την Πλατεία 
Ελευθερίας και καθορισμός 
χρονικής περιόδου  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

5.  537.  Καθορισμός αριθμού αδειών και 
ειδών πώλησης στη 
Χριστουγεννιάτικη Αγορά και 
πέριξ του δημοτικού κήπου 

Με την επισήμανση των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Ζαχαριάδη Παύλου, 2) 
Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 3) Παπαδόπουλου 
Γρηγορίου και 4) Σιδερά Χρυσής πως, με 
πολλά δεν συμφωνούν, υπάρχουν πολλές 
αντιρρήσεις αλλά, τις παραμερίζουν για το 
καλό της εκδήλωσης. Διαφωνούν πχ. με τον 
αριθμό των αδειών, τον προϋπολογισμό της 
εκδήλωσης, τα έσοδα , την αργοπορία, τις 
αποφάσεις που λήφθηκαν κλπ..  

Με την επισήμανση του δημοτικού 
συμβούλου Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου 
πως, η Ονειρούπολη είναι μια εκδήλωση που 
θα πρέπει να τους ενώνει όλους και οι όποιες 
διαφορές δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται 
ότι υπάρχουν στα πλαίσια της στείρας 
αντιπολίτευσης. 

Με την επισήμανση του δημοτικού 
συμβούλου Ηλιόπουλου Στέργιου πως, 
έχουν γίνει μικρά θετικά βήματα προς την 
κατεύθυνση που θα ήθελαν ως παράταξη 
αλλά δίνει την συγκατάθεσή του, ελπίζοντας 
την επόμενη χρονιά σε περισσότερες 
αλλαγές. 

Με την επισήμανση του δημοτικού 
συμβούλου Καλφόπουλου Ευαγγέλου πως, 
ως παράταξη έχουν καταθέσει προτάσεις και 
θα ήθελαν τα τις δούνε την επόμενη φορά, 
τονίζοντας πως ο προϋπολογισμός της 
Ονειρούπολης, πρέπει να συζητηθεί στο ΔΣ 
έτσι ώστε να τοποθετηθούν όλοι οι δημοτικοί 
σύμβουλοι διότι, ο δήμος δεν διοικείται από 
παρατάξεις αλλά από συμβούλους. Η 



διαπαραταξιακή επιτροπή δεν λύνει το 
πρόβλημα.    

Το ΔΣ  α π ο φ α σ ί ζ ε ι   

     Ο μ ό φ ω ν α 

 

 Καθορίζει τα είδη πώλησης καθώς 
και τον ανώτατο αριθμό αδειών ανά 
κατηγορία είδους, των οποίων η ισχύς θα 
αφορά στο διάστημα από 15 Δεκεμβρίου 
2014 έως 30 Δεκεμβρίου 2014 για τη 
Χριστουγεννιάτικη Αγορά Δήμου Δράμας 
και συγκεκριμένα για τα σπιτάκια της 
Ονειρούπολης, όπως παρακάτω : 
 

ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ 
ΚΡΥΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ Η ΒΡΑΣΤΑ ΚΡΕΑΤΑ 3 
ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ,  
ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΓΛΥΚΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ,  
ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΛΙΚΕΡ, ΓΛΥΚΑ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ  
ΒΟΤΑΝΑ, ΧΥΜΟΙ, ΤΣΑΙ, ΜΕΛΙ 

7 

ΕΙΔΗ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΓΟΥΡΙΑ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ, 
 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 

7 

ΚΡΕΠΕΣ, ΒΑΦΛΕΣ, ΠΑΓΩΤΑ, ΣΟΚΟΛΑΤΟΕΙΔΗ 2 
ΖΑΧΑΡΩΤΑ, ΖΑΧΑΡΩΔΗ, ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 4 
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ, ΚΑΡΑΜΕΛΩΜΕΝΟΙ ΞΗΡΟΙ 
 ΚΑΡΠΟΙ 

2 

ΡΟΦΗΜΑΤΑ, ΚΑΦΕ 3 

 
 

  Καθορίζει τα είδη πώλησης καθώς 
και τον ανώτατο αριθμό αδειών, πέριξ της 
Ονειρούπολης, από 15/12/2014 μέχρι 
30/12/2014, στα πλαίσια διοργάνωσης της 
«ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ», σύμφωνα με το 
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα,  όπως 
παρακάτω: 
 
3 άδειες για κάστανα 
3 άδειες για ποπ κοπν 
3 άδειες για μαλλί της γριάς 
2 άδειες για μπαλόνια 
2 άδειες για ζωγράφους 
2 άδειες για λοιπές κατηγορίες 
 

 

6.  538.  Χορήγηση άδειας για ανέγερση 
προσωρινών λυόμενων 
κατασκευών στον Δημοτικό Κήπο 
και την Πλατεία Ελευθερίας της 
Δράμας για τις ανάγκες της 
Εκδήλωσης (Ονειρούπολη 
Δράμας 2014-2015) κατά την 
εορταστική περίοδο των 
Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς 

Με την επισήμανση των δημοτικών 

συμβούλων: 1) Ζαχαριάδη Παύλου, 2) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 3) Παπαδόπουλου 

Γρηγορίου και 4) Σιδερά Χρυσής πως, θα 

έπρεπε η διαπαραταξιακή να έχει ως 

αντικείμενο την χωροθέτηση όλου του 

σχεδιαγράμματος, για το οποίο σε 

προηγούμενη συνεδρίαση αναφέρθηκε πως 

ήταν κάτι πρόχειρο και απλά για ενημέρωση 



του Σώματος. 

Το  ΔΣ   α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
ο μ ό φ ω ν α 

          

 Για την χορήγηση  άδειας για  
την ανέγερση προσωρινών λυομένων 
κατασκευών στον Δημοτικό Κήπο και στην 
Πλατεία της Δράμας , για τις ανάγκες της 
Εκδήλωσης της Ονειρούπολης 2014-2015 
κατά την εορταστική περίοδο των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, 
σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα 

 

 Καθορίζει  ως χρόνο παραμονής 
των προσωρινών λυόμενων κατασκευών, το 
τέλος Ιανουαρίου 2013  καθώς απαιτείται 
εύλογος χρόνος για την απομάκρυνσή τους 
και 

 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο 
Δράμας, για την υποβολή όλων των 
αναγκαίων αιτήσεων, για τη χορήγηση των 
αποφάσεων ή γνωμοδοτήσεων που 
απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

7.  539.  Επιβολή δημοτικού τέλους για 
οικίσκους «Ονειρούπολης» 

Με την επισήμανση του δημοτικού 
συμβούλου Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου πως, 
μελλοντικά θα πρέπει να γίνει διαβάθμιση 
στην επιβολή του τέλους και ίσως να μειωθεί 
στα 800,00 € για κάποιους που δυσκολεύονται 
να πληρώσουν τα 1.000,00 € 

Το  ΔΣ  α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

      ο μ ό φ ω ν α 

 

 Εγκρίνει  την 747/2014  απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την 
επιβολή τέλους χρήσης για κάθε οικίσκο στο 
χώρο εκδηλώσεων της «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ» 
στην περίοδο που διοργανώνεται η  
«ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ», στο ποσό των χιλίων 
ευρώ (1.000,00 €) 
 

 

8.  540.  Έγκριση της 76/2014 απόφασης 
του ΔΣ του ΠΟΦΤΜΜΔ, σχετικά 
με την ψήφιση του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 

Με την τοποθέτηση των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Ζαχαριάδη Παύλου, 2) 
Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 3) Παπαδόπουλου 
Γρηγορίου και 4) Σιδερά Χρυσής πως, θα 
ψηφίσουν τον προϋπολογισμό αλλά 
σίγουρα πραγματικός δεν είναι. Και δεν 
είναι διότι με την επιχορήγηση των 
800.000,00 € από τον Δήμο, δεν 



ισοσκελίζεται. Θα απαιτηθούν 
αναμορφώσεις και νέα επιχορήγηση, 
θεωρώντας ότι στην προσπάθεια 
ισοσκελισμού του Δήμου, δεν ήταν 
δυνατόν να εγγραφούν περισσότερα 
χρήματα για τον ΠΟΦΤΜΜ Δράμας. 
Έθεσαν το ερώτημα επίσης, πώς θα 
αντιμετωπίσει η δημοτική αρχή το θέμα 
αποζημίωσης της Φιλαρμονικής διότι, 
παλαιότερα  λοιδορήθηκε η τέως δημοτική 
αρχή. Θα εγγράψει αργότερα πίστωση 
στον προϋπολογισμό; Θεωρεί ότι  είναι 
νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης; 
Με το ερώτημα του δημοτικού συμβούλου 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου , για ποιο 
λόγο εκδιώχθηκε ο καλλιτεχνικός δ/ντής 
και η θέση δόθηκε με απ΄ ευθείας ανάθεση 
χωρίς προκήρυξη; Επειδή δεν μένει στη 
Δράμα και έρχεται 2-3 φορές την 
εβδομάδα; Επειδή όπως ακούστηκε, ότι 50 
άτομα είχαν θέμα μαζί του; Εάν είναι αυτό, 
για ποιο λόγο παρέμεινε ως καθηγητής;  
Με την επισήμανση του δημοτικού 
συμβούλου Ηλιόπουλου Στέργιου πως, 
στον ΚΑ εσόδων από δίδακτρα, έχουν 
προϋπολογιστεί περισσότερα χρήματα από 
το 2014 άρα , το ότι η διοίκηση βρίσκεται 
σε διαβούλευση για την αύξηση ή μη των 
διδάκτρων δεν ισχύει. Έχει ήδη 
αποφασιστεί ότι θα αυξηθούν. 
Με το ερώτημα του δημοτικού συμβούλου 
Καλφόπουλου Ευαγγέλου, για ποιο λόγο 
προϋπολογίζονται περισσότερα χρήματα 
για καθηγητές αορίστου χρόνου και εάν 
μετά την αναφορά του προέδρου του 
ΠΟΦΤΜΜ Δράμας περί του ελλείμματος 
στον Οργανισμό, επηρεάζεται ο 
προϋπολογισμός. 
Ο πρόεδρος του ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, 
τοποθετήθηκε επί των επισημάνσεων των 
ανωτέρω. 
 

Το  ΔΣ  απ ο φ α σ ί ζ ε ι  
     ο μ ό φ ω ν α 

 
 Εγκρίνει την με αριθμό 76/2014 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του 

Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ 

Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, με την 

οποία ψηφίσθηκε ομόφωνα ο 

Προϋπολογισμός οικ. έτους 2015 και ο οποίος 

παρουσιάζει ΕΣΟΔΑ 1.415.692,19 € και 

ΕΞΟΔΑ 1.415.692,19 

 

9.  541.  Έγκριση της 77/2014 απόφασης 
του ΔΣ του ΠΟΦΤΜΜΔ, σχετικά 

Ομόφωνα 



με την 4η αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 

10.  542.  Έγκριση της 79/2014 απόφασης 
του ΔΣ του ΠΟΦΤΜΜΔ, σχετικά 
με την έγκριση εξόδων 
παράστασης προέδρου αυτού 

Ομόφωνα 

11.  543.  Έγκριση της αριθμ. 45/2014 
απόφασης του Δ.Σ του Νομικού 
Προσώπου Δήμου Δράμας, 
σχετικά με την ψήφιση Ε’ 
Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2014 του Νομικού 
Προσώπου Δήμου Δράμας. 

Ομόφωνα 

12.  544.  Αποδοχή εκ μέρους του Δήμου 
Δράμας της Απόφασης Ένταξης 
της Πράξης με τίτλο «Διαχείριση 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων» 
του Δήμου Δράμας στα πλαίσια 
ΕΠ Προγράμματος «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» - Πρόσκληση 59 του 
ΕΦΔ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και 
εξουσιοδότηση στην υπεύθυνη της 
Πράξης από το Τμήμα ΤΠΕ για 
επίσπευση συγκρότησης ομάδας 
χρηστών 

Ομόφωνα 

13.  545.  Έγκριση της αριθμ. 130/2014 
απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την 
κατάργηση θέσης περιπτέρου 

Ομόφωνα 

14.  546.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης 
του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ – 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Ομόφωνα 

15.  547.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του 
έργου «Οδοποιία ΤΔ Κ. Αγρού» 

Ομόφωνα 

16.  548.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του 
έργου «Αποκατάσταση φθορών 
δαπέδου πλατείας Ελευθερίας» 

Ομόφωνα 

17.  549.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Οδοποιία 
ΤΚ Μακρυπλαγίου» 

Ομόφωνα 

18.  550.  Παραχώρηση Γηπέδων Ομόφωνα 

19.  551.  Διαγραφή ποσού από Χ.Κ. 
929/2014 λόγω λύσης μίσθωσης 

Ομόφωνα 

20.  552.  Διαγραφή χρεών παρελθόντων 
ετών από χρηματικούς 
καταλόγους δημοτικής 
Κοινότητας Χωριστής 

Ομόφωνα 

21.  553.  Μετάθεση συμβατικού χρόνου 
παράδοσης των ειδών με α/α Γ1 : 
κωδικός 261 (ηλεκτροκίνητος 
τροχός κεραμικής) και Γ4 : 
κωδικός 263 (ζυμωτήριο 
πηλοπλαστικής) του 
επαναληπτικού ανοικτού 

Ομόφωνα 



δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για 
την «Προμήθεια εξοπλισμού για 
τις ανάγκες λειτουργίας των 
Μονάδων Ειδικής Αγωγής του 
Δήμου Δράμας (Ειδικού Σχολείου 
Δράμας, Εργαστηρίου Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης Δράμας, Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
Ειδικής Αγωγής) καθώς και των 
Τμημάτων Ένταξης» 

22.  554.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας 
της Δ/νσης Προγραμματισμού 

Ομόφωνα 

23.  555.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας 
της Δ/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας 

Ομόφωνα 

24.  556.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας 
της Δ/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας 

Ομόφωνα 

25.  557.  Τροποποίηση της 456/2014 Α.Δ.Σ. 
με θέμα « Έγκριση μετακίνησης 
Δημάρχου, Προέδρου ΔΣ και 
Αντιδημάρχων στην Αθήνα 

Ομόφωνα 

26.  558.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης 
εκτός έδρας Δημάρχου και 
Αντιδημάρχων Δήμου 
Δράμας 

Ομόφωνα 

27.  559.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
απόρων δημοτών 

Ομόφωνα 

Δράμα   20-11-2014 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  
 
 Μυροφόρα Ψωμά  


