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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1. 1        71. 1o EKTAKTO 
Έγκριση όρων εκμίσθωσης ισόγειου δημοτι-
κού καταστήματος με αριθμ. 3 (παλαιό 4) το 
οποίο βρίσκεται στο ανακαινισμένο κτίριο του 
παλαιού Δημαρχείου  

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του κ. Ζαχαριάδη 
Παύλου  ότι η εκμίσθωση του καταστή-
ματος αντί για τρία (3) χρόνια να είναι 
εννέα (9) ή δώδεκα (12) ανάλογα με το τι 
προβλέπεται, η προσαύξηση του 2% να 
μην είναι για κάθε χρόνο και εφεξής η 
τιμή εκκίνησης να είναι η ψηλότερη με-
ταξύ αντικειμενικής αξίας και τελευταίου 
μισθίου. 
 

2.  72. 2o EKTAKTO 
Έγκριση όρων εκμίσθωσης ισόγειου δημοτι-
κού καταστήματος  με αριθμ. 8, εμβαδού 
37,24 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην οικοδομή  
επί της οδού Ιπποκράτους 1 & 19ης Μαΐου στην 
Δράμα 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του κ. Ζαχαριάδη 
Παύλου  ότι η εκμίσθωση του καταστή-
ματος αντί για τρία (3) χρόνια να είναι 
εννέα (9) ή δώδεκα (12) ανάλογα με το τι 
προβλέπεται, η προσαύξηση του 2% να 
μην είναι για κάθε χρόνο και εφεξής η 
τιμή εκκίνησης να είναι η ψηλότερη με-
ταξύ αντικειμενικής αξίας και τελευταίου 
μισθίου. 

 

3.  73. 3o EKTAKTO 
Έγκριση όρων επανεκμίσθωσης δημοτικής 
έκτασης 180,00 τ.μ.  (θέση 20) στο λόφο 
Κορυλόβου, εντός του τεμαχίου 292ζ, για την  
τοποθέτηση εγκαταστάσεων λειτουργίας κινη-
τής τηλεφωνίας 

Ομόφωνα 
 

4.  74. 4o EKTAKTO 
Έγκριση  έκτακτων  δαπανών πάγιας προκα-
ταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής» 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του κ. Χαραλαμπίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει μόνο την λογιστική 
αποτύπωση που αναφέρεται στο έγγραφο 
για την δαπάνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε 
έκτακτη δαπάνη που θα προκύπτει, να 
αποφασίζει το Τοπικό Συμβούλιο της κά-
θε Κοινότητας». 

5.  75. 5o EKTAKTO 
Έγκριση  έκτακτων  δαπανών πάγιας προκα-
ταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μακρυπλα-
γίου» 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του κ. Χαραλαμπίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει μόνο την λογιστική 
αποτύπωση που αναφέρεται στο έγγραφο 
για την δαπάνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε 
έκτακτη δαπάνη που θα προκύπτει, να 
αποφασίζει το Τοπικό Συμβούλιο της κά-
θε Κοινότητας». 

6.  76. 6o EKTAKTO 
Έγκριση  έκτακτων  δαπανών πάγιας προκα-
ταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας» 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του κ. Χαραλαμπίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει μόνο την λογιστική 
αποτύπωση που αναφέρεται στο έγγραφο 
για την δαπάνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε 
έκτακτη δαπάνη που θα προκύπτει, να 
αποφασίζει το Τοπικό Συμβούλιο της κά-
θε Κοινότητας». 



7. 2 77. 7o EKTAKTO 
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφι-
ση  πίστωσης για « Μετατόπιση δικτύου φωτι-
σμού» ποσού 26.074,38€. 

Ομόφωνα 

8.  78. 8o EKTAKTO 
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφι-
ση πίστωσης για«Τέλη σύνδεσης με τη ΔΕΗ» 
ποσού 2.036,90€. 

Ομόφωνα 
 

9.  79. 9o EKTAKTO 
Αποστολή πρακτικού πεπραγμένων απολογι-
στικών στοιχείων λειτουργίας Κ.Κ.Α. β΄ εξα-
μήνου 2014 

Ομόφωνα 

10.  80. Ψήφιση πιστώσεων Ομόφωνα 
 

11.  81. Έγκριση  έκτακτων  δαπανών πάγιας προκα-
ταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτά-
μου»  

 Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του κ. Χαραλαμπίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει μόνο την λογιστική 
αποτύπωση που αν-αφέρεται στο έγγρα-
φο για την δαπάνη διότι, δεν γνωρίζει 
εάν έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε 
κάθε έκτακτη δαπάνη που θα προκύπτει, 
να αποφασίζει το Τοπικό Συμβούλιο της 
κάθε Κοινότητας». 

12.  82. Έγκριση  έκτακτων  δαπανών πάγιας προκα-
ταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλού Α-
γρού» 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του κ. Χαραλαμπίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει μόνοτην λογιστική 
αποτύπωση που αναφέρεται στο έγγραφο 
για την δαπάνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε 
έκτακτη δαπάνη που θα προκύπτει, να 
αποφασίζει το Τοπικό Συμβούλιο της κά-
θε Κοινότητας». 

13.  83. Έγκριση  έκτακτων  δαπανών πάγιας προκα-
ταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μαυροβά-
του» 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του κ. Χαραλαμπίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει μόνο την λογιστική 
αποτύπωση που αναφέρεται στο έγγραφο 
για την δαπάνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε 
έκτακτη δαπάνη που θα προκύπτει, να 
αποφασίζει το Τοπικό Συμβούλιο της κά-
θε Κοινότητας». 

14.  84. Έγκριση  έκτακτων  δαπανών πάγιας προκα-
ταβολής της Τοπικής Κοινότητας Κουδουνί-
ων» 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του κ. Χαραλαμπίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει μόνο την λογιστική 
αποτύπωση που αναφέρεται στο έγγραφο 
για την δαπάνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε 
έκτακτη δαπάνη που θα προκύπτει, να 
αποφασίζει το Τοπικό Συμβούλιο της κά-
θε Κοινότητας». 

15.  85. Έγκριση  έκτακτων  δαπανών πάγιας προκα-
ταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύ-
του» 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του κ. Χαραλαμπίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει μόνο την λογιστική 
αποτύπωση που αναφέρεται στο έγγραφο 
για την δαπάνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε 
έκτακτη δαπάνη που θα προκύπτει, να 
αποφασίζει το Τοπικό Συμβούλιο της κά-
θε Κοινότητας». 

16.  86 Έγκριση  έκτακτων  δαπανών πάγιας προκα-
ταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροπο-
τάμου» 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του κ. Χαραλαμπίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει μόνο την λογιστική 



αποτύπωση που αναφέρεται στο έγγραφο 
για την δαπάνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε 
έκτακτη δαπάνη που θα προκύπτει, να 
αποφασίζει το Τοπικό Συμβούλιο της κά-
θε Κοινότητας». 

17.  87 Έγκριση  έκτακτων  δαπανών πάγιας προκα-
ταβολής της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέ-
ρου» 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του κ. Χαραλαμπίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει μόνο την λογιστική 
αποτύπωση που αναφέρεται στο έγγραφο 
για την δαπάνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε 
έκτακτη δαπάνη που θα προκύπτει, να 
αποφασίζει το Τοπικό Συμβούλιο της κά-
θε Κοινότητας». 

18.  88. Έγκριση όρων δημοπράτησης της εργασίας : 
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 
Προϋπολογισμού 59.941,98 € συμπεριλαμβανο-
μένου του Φ.Π.Α. ( 13% ) Ή 53.046,00 χωρίς 
Φ.Π.Α 

 

19.  89. Έγκριση όρων διεξαγωγής συνοπτικού (πρό-
χειρου) διαγωνισμού για «Εργασία υποστήρι-
ξης και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών 
και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων νέου δη-
μαρχείου»  

 

20.  90 Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού του έρ-
γου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕ-
ΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑ-
ΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ».  

 

21.  91 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμί-
σθωσης του αριθμ. 178 αγροτεμαχίου αγροτι-
κού κλήρου Τ.Κ. Κουδουνίων 

 

22.  92. Παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση 
της μελέτης : «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟ-
ΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ»  

 

 
Δράμα 10-03-2015 
Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


