
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

01/27-01-2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μουρβετίδης Μιχαήλ, 2) Καρυοφυλλίδου Ζωή , 3) Ψαρράς Γεώργιος και 4) 

Σιδηρόπουλος Δημήτριος, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των προ 

ημερησίας διάταξης 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ζαχαριάδης Παύλος, 2) Καλαϊτσίδης Γεώργιος και 3) Μυστακίδης Ιωάννης 

αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης 

Η δημοτική σύμβουλος Σιδερά Χρυσή, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας 

διάταξης 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των προ 

ημερησίας διάταξης 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση των προ 

ημερησίας διάταξης 

 

 
          

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  1.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Συγκρότηση επιτροπής 

για την παραλαβή του 

αντικειμένου των 

συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών της 

Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης & 

Πληροφορικής για το 

έτος 2017 

Ομόφωνα 

 

2.  2.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Συγκρότηση τριμελούς 

επιτροπής ΚΕΠ Δήμου 

Δράμας 

Ομόφωνα 

3.  3.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ  

Αποδοχή 

χρηματοδότησης 

65.000€ από το Πράσινο 

Ταμείο για το Σχέδιο 

Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

Ομόφωνα 

4.  4.  4
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ  

Καθορισμός χρονικού 

διαστήματος για την 

ανανέωση των αδειών 

επαγγελματιών 

πωλητών λαϊκής αγοράς   

Ομόφωνα 



5.  5.  5
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ  

Τροποποίηση της 

506/2016 ΑΔΣ με  τίτλο 

“Δημιουργία ΚΕΠ 

Υγείας (Κέντρο 

Πρόληψης για την 

Υγεία) στο Δήμο μας  & 

ετήσια συντήρηση για 

το Λογισμικό του ΚΕΠ 

Υγείας” 

Ομόφωνα 

6.  6.  6
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ  

Έγκριση της 1/2017 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με την 

κατανομή Α΄ δόσης των 

ΚΑΠ ποσού 205.171,78 

€ για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων 

Ομόφωνα 

7.  7.  Επιστροφή ποσού ύψους 

2.388,00 € στο πλαίσιο 

της δράσης με τίτλο 

«Σύστημα ανοικτής 

πλατφόρμας 

παρακολούθησης των 

αστικών 

οικοσυστημάτων, I-

Scope» 

Ομόφωνα 

8.  8.  Υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης για την 

πράξη με τίτλο 

«Ανακατασκευή Χώρων 

Υγιεινής  ΕΠΑΛ 

Δράμας» στην 3η 

Πρόσκληση της 

Περιφέρειας ΑΜΘ  

Ομόφωνα 

9.  9.  Αίτηση υπαλλήλων για 

την καταβολή 

νομιμοτόκως ποσών που 

επιδικάστηκαν για το 

οικογενειακό επίδομα, 

σύμφωνα με την 

993/2015 απόφαση του 

Τριμελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Καβάλας 

( Β΄ τμήματος)  

Ομόφωνα 

10.  10.  Συγκρότηση Επιτροπής 

Παραλαβής Εργασιών 

στο πλαίσιο των 

Ομόφωνα 



δράσεων 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

«Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους 

Απόρους 

(ΤΕΒΑ/FEAD), για το 

έτος 2017  

11.  11.  Συγκρότηση Επιτροπής 

Τμηματικής Παραλαβής 

Εργασιών στο πλαίσιο 

των δράσεων 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

«Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους 

Απόρους 

(ΤΕΒΑ/FEAD), για το 

έτος 2017  

Ομόφωνα 

12.  12.  Συγκρότηση Επιτροπής 

Τμηματικής Παραλαβής 

Εργασιών της Δ/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας 

Παιδείας και 

Πολιτισμού, για το έτος 

2017  

Ομόφωνα 

13.  13.  Ορισμός μελών 

επιτροπής παραλαβής 

προμηθειών οικ. έτους 

2017 

Ομόφωνα 

14.  14.  Συγκρότηση επιτροπής 

για την παραλαβή του 

αντικειμένου των 

συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών της Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Δράμας για 

το έτος 2017  

Ομόφωνα 

15.  15.  Ορισμός μελών 

επιτροπής εκτίμησης 

ακινήτων (άρθρο 186 Ν 

3463/2006) για το έτος 

2017  

Ομόφωνα 



16.  16.  Συγκρότηση επιτροπής 

συμβιβαστικής επίλυσης 

των φορολογικών 

διαφορών και 

αμφισβητήσεων για το 

έτος 2017  

Ομόφωνα 

17.  17.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών 2017 Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  

Ομόφωνα 

18.  18.  Τροποποίηση της από 

21-11-2016 της 

Προγραμματικής 

Σύμβασης, για την 

εκπόνηση του 

ερευνητικού 

προγράμματος με τίτλο 

«Έρευνα του εφικτού 

ανάπτυξης 

αποτελεσματικών 

πολιτικών 

κινητοποίησης των 

αστικών κοινωνιών 

απέναντι στις σημερινές 

προκλήσεις ποιότητας 

ζωής και περιβάλλοντος. 

Ερευνητική συνεργασία 

ΕΜΠ και δήμου Δράμας 

για δοκιμαστικές 

εφαρμογές»  

 Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Μλεκάνη Μιχαήλ ότι, επειδή θεωρεί προσωπικά πως, 

από το ίδιο το πρόγραμμα, ουσιαστικό όφελος άμεσο δεν 

έχει ο Δήμος, θα ήθελε στην πορεία, να ερευνηθεί με 

ποιες παράλληλες και συμπληρωματικές ενέγειες ο 

Δήμος, θα μπορέσει ουσιαστικά να αξιοποιήσει τα 

αποτελέσματα από το πρόγραμμα. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, για τους λόγους που ανέφερε 

στην αρχική 349/2016 ΑΔΣ 

 

19.  19.  Συγκρότηση τριμελούς 

επιτροπής παραλαβής 

αντικειμένου σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών της 

Δ/νσης Δόμησης  

Ομόφωνα 

20.  20.  Συγκρότηση τριμελούς 

επιτροπής παραλαβής 

του αντικειμένου 

τμηματικού ή 

συνολικού, σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών 

έτους 2017 της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  

Ομόφωνα 

21.  21.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών Δ/νσης 

Δόμησης έτους 2017  

Ομόφωνα 

22.  22.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών – εργασιών 

σε βάρος της πίστωσης 

με ΚΑ 10.6261.01 

«Συντήρηση – επισκευή 

Ομόφωνα 



δημοτικών κτιρίων 

(εργασίες – 

προμήθειες)» του 

προϋπολογισμού οικ. 

Έτους 2017  

23.  23.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών 

(Λειτουργικές Δαπάνες 

& Επενδύσεις) οικ έτους 

2017  

Ομόφωνα 

24.  24.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών 

(Λειτουργικές Δαπάνες 

& Επενδύσεις) οικ έτους 

2017  

Ομόφωνα 

25.  25.  Συγκρότηση τριμελούς 

επιτροπής του 

Αυτοτελούς Τμήματος 

Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης  

Ομόφωνα 

26.  26.  Συγκρότηση τριμελών 

επιτροπών στο Δήμο 

Δράμας  

Ομόφωνα 

27.  27.  Λύση μίσθωσης του 

κυλικείου του νέου 

Δημαρχείου Δράμας. 

Κίνηση 

επαναδημοπράτησης 

του κυλικείου του νέου 

Δημαρχείου Δράμας  

Ομόφωνα 

28.  28.  Αίτημα διαγραφής 

οφειλής από ΤΑΠ ετών 

2006-2014– Χασάπης 

Παύλος 

Ομόφωνα 

29.  29.  Αίτημα διαγραφής 

οφειλής από ΤΑΠ ετών 

2006-2014– Χασάπης 

Παύλος 

Ομόφωνα 

30.  30.  Αίτημα διαγραφής 

οφειλής από τέλος 

χρήσης λαϊκής αγοράς – 

Φαναριώτου Ελπίδα  

Ομόφωνα 

31.   Διαγραφή η μη οφειλής 

από τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2014 – 

Μετά από πρόταση του δημοτικού συμβούλου 

Σολάκη Αγγέλου, το θέμα αποσύρθηκε διότι, η 

ενδιαφερομένη δήλωσε ότι έχει κάνει διακοπή του 

επιτηδέυματός της αλλά μέχρι και σήμερα, δεν την 

έχει προσκομίσει 



Δελλαπόρτα Ιωάννα   

32.  31.  Διαγραφή η μη οφειλής 

από τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2014 – Γεωργαρής 

Ιωάννης  

Ομόφωνα 

33.  32.  Διαγραφή η μη οφειλής 

από τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2014 – Τενίδης 

Ευάγγελος  

Ομόφωνα 

34.  33.  Διαγραφή η μη οφειλής 

από τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2013– Τενίδης 

Ευάγγελος  

Ομόφωνα 

35.  34.  Διαγραφή οφειλής από 

τέλος 2% επί των 

ακαθαρίστων εσόδων 

των κέντρων 

διασκέδασης, 

εστιατορίων και 

συναφών καταστημάτων 

– Ανδρεάδου Μαρία  

Ομόφωνα 

36.  35.  Διαγραφή οφειλής από 

παράβαση ΚΟΚ  – 

Θασίτου Ζωή  

Ομόφωνα 

37.  36.  Γνωμοδότηση της 

Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας Παιδείας 

και Πολιτισμού, σχετικά 

με την καταλληλότητα 

μίας κινητής 

κατασκευής (κοντέϊνερ)  

Ομόφωνα 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Μλεκάνη Μιχαήλ πως, η προμήθεια έγινε με ανάθεση 

και υπάρχει συνυπευθυνότητα για τον δήμο, όταν 

επιλέγει προμηθευτές, για τους οποίους παίρνει 

πληροφορίες για το τι μπορεί να παράσχουν σε σχέση με 

το προϊόν. 

 
38.  37.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Σάβατζικ Στυλιανός  

Ομόφωνα 

 

39.  38.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Μητρούση Χριστίνα 

Ομόφωνα 

 



40.  39.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Κυπαρίσση Βασιλική 

Ομόφωνα 

41.  40.  Έκδοση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Τασχουνίδου 

Μαγδαληνή 

Ομόφωνα 

42.  41.  Ανάκληση άδειας 

επαγγελματία πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Ελευθεριάδου Βαρβάρα 

Ομόφωνα 

43.  42.  Έγκριση κανονισμού 

λειτουργίας του 

Συντονιστικού Τοπικού 

Οργάνου (Σ.Τ.Ο.)  

     Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, καθυστέρησε να εισαχθεί το 

θέμα και μόνο γι αυτό το λόγο έχει ένσταση για το τι 

συνέβη κατά τις ημέρες τις κακοκαιρίας 

 

44.  43.  Έκθεση πεπραγμένων 

της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής – 

Εισηγητής Τερζής 

Ανέστης 

Ομόφωνα 

45.  44.  Συγκρότηση τριμελούς 

επιτροπής παραλαβής 

αντικειμένου 

τμηματικού ή 

συνολικού, σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών για 

το έτος 2017, της Δ/νσης 

Περ/ντος και Πρασίνου 

του Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

46.  45.  Έγκριση ανάθεσης σε 

τρίτο της εργασίας 

«Συντήρηση Κήπων 

Πάρκων», με ανοικτή 

διαδικασία δημόσιου 

ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, για το έτος 

2017  

Ομόφωνα 

47.  46.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών της Δ/νσης 

Περ/ντος και Πρασίνου 

για το έτος  

Ομόφωνα 

48.  47.  Έγκριση της 97/2016 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με τη χορήγηση 

συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών σε δημόσια 

Ομόφωνα 



λατομική έκταση 

μαρμάρων 80,53293 στρ. 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στον 

αιτούντα ΛΙΑΝΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟ  

49.  48.  Έγκριση της 98/2016 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με τη χορήγηση 

συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών σε δημόσια 

λατομική έκταση 

μαρμάρων 99,88299 στρ. 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στον 

αιτούντα ΑΡΝΑΟΥΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟ  

Ομόφωνα 

50.  49.  Έγκριση της 99/2016 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με τη χορήγηση 

συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών σε δημόσια 

λατομική έκταση 

μαρμάρων 98,7284 στρ. 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στον 

αιτούντα ΑΡΝΑΟΥΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟ  

Ομόφωνα 

51.  50.  Έγκριση της 100/2016 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με τη χορήγηση 

συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών σε δημόσια 

λατομική έκταση 

μαρμάρων 99,72243 στρ. 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στον 

αιτούντα ΑΡΝΑΟΥΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟ  

Ομόφωνα 



52.  51.  Έγκριση της 101/2016 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με τη χορήγηση 

συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών σε δημόσια 

λατομική έκταση 

μαρμάρων 99,94648 στρ. 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στον 

αιτούντα ΑΡΝΑΟΥΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟ  

Ομόφωνα 

53.  52.  Έγκριση της 04/2017 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με τη χορήγηση 

συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών σε δημόσια 

λατομική έκταση 

μαρμάρων 99,99983στρ., 

που βρίσκεται στη θέση  

«ΤΟΥΡΚΟΤΟΠΟΣ», 

της περιοχής της Τ.Κ. 

Μυλοποτάμου, στον κ. 

Λιανό Γεώργιο  

Ομόφωνα 

54.  53.  Έγκριση της 06/2017 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με τη χορήγηση 

συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών σε δημόσια 

λατομική έκταση 

μαρμάρων 49,71138στρ., 

που βρίσκεται στη θέση  

«ΠΗΓΑΔΙ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στην 

εταιρεία «ΑΦΟΙ 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ Ο.Ε.»  

Ομόφωνα 

55.  54.  Έγκριση της 05/2017 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με τη απευθείας 

μίσθωση δημόσιας 

λατομικής έκτασης 

μαρμάρων 49,86648στρ., 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΠΗΓΑΔΙ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στην 

Ομόφωνα 



εταιρεία «ΑΦΟΙ 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ Ο.Ε.»  

56.  55.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών (Δ/νση 

Κοιν. Προστασίας, 

Παιδείας & Πολιτισμού)  

Ομόφωνα 

57.  56.  Έγκριση παραχώρησης 

προς χρήση τμήματος 

χώρου 57τ.μ. που 

βρίσκεται κάτω από τις 

κερκίδες του Γηπέδου 

Ποδοσφαίρου 

Ξηροποτάμου  

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Μλεκάνη Μιχαήλ πως, όταν υποβοηθείται σύλλογος 

σκοπευτικός της Θεσσαλονίκης, όπου αναγκάζονται και 

είναι εγγεγραμμένοι και δραμινοί αθλητές, όταν 

υπάρχουν σκοπευτικοί σύλλογοι στη Δράμα, θεωρεί πως 

δεν συμβάλλει ο δήμος σε μια καλή εξέλιξη των 

συλλόγων αυτών. 

 

58.  57.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Ομόφωνα 

59.  58.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης υπαλλήλων 

Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

60.  59.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

επέκτασης Στενημάχου»  

Ομόφωνα 

61.  60.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης υπαλλήλων 

Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

 

Δράμα   30-01-2017 

 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  

 


