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ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

02/20-02-2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, προσήλθε μετά την έναρξη της συνεδρίασης, υπό την προεδρεία του 

Αντιπροέδρου του ΔΣ 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μωϋσιάδης Αριστείδης, προσήλθε μετά την έναρξη της συνεδρίασης  

Ο δημοτικός σύμβουλος Τερζής Ανέστης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας 

διάταξης 

Ο δημοτικός σύμβουλος Σιδηρόπουλος Δημήτριος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 54
ου

 

τακτικού θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως πρώτο τακτικό 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ζαχαριάδης Παύλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 39
ου

 

τακτικού θέματος 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Καλαϊτσίδης Γεώργιος και 2) Χαρίσκος Νικόλαος, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση 

μετά τη συζήτηση του 9
ου

 τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, προσήλθε μετά την έναρξη της συνεδρίασης  

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του πρώτου 

εκτάκτου θέματος 

 

 
          

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.   1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Λήψη απόφασης 

σχετικά με την οριστική 

– τελική έκθεση 

εκκαθάριση της  

τελούσας υπό  

εκκαθάριση Δημοτικής  

Επιχείρησης «Φεστιβάλ 

Ταινιών Μικρού 

Μήκους Δράμας», 

συνταχθείσα και 

υποβληθείσα από τους 

εκκαθαριστές και 

καταβολή αμοιβή για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες 

– ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

 

2.  61.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ανάκληση της 674/2016 

απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου 

και λήψη νέας 

απόφασης περί σύναψης 

και έγκρισης  σχεδίου 

προγραμματικής 

σύμβασης με τίτλο  

«Υποστηρικτικές 

Ενέργειες Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Δήμου 

Δράμας στα πλαίσια του 

Σχεδίου Δράσης για την 

αντιμετώπιση της 

Ομόφωνα 

Με την υπενθύμιση των δημοτικών συμβούλων: 

1)Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 

3)Χρυσοχοϊδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 

5) Χαρίσκου Νικολάου και 6) Μυστακίδη Ιωάννη 

πως, είχαν επισημάνει ως παράταξη ότι οι ποσότητες 

ήταν μεγαλύτερες απ΄ ότι στην πραγματικότητα. 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέγιου πως, εξ αιτίας του θέματος, 

πρέπει να γίνει συζήτηση και για τα υπόλοιπα θέματα 

που αφορούν στη διαχείριση των απορριμάτων, εφόσον 

παρίσταται και ο Δήμαρχος – πρόεδρος της 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε γιατί, έχουμε επαναπαυθεί ότι 

μεταφέρονται στις Σέρρες και κάποια στιγμή θα 

βρεθούνε σκουπίδια στη Δράμα και δεν θα ξέρουμε που 



οριστικής παύσης και 

αποκατάστασης 

εναπομεινάντων ΧΑΔΑ 

στα γεωγραφικά όρια 

της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης - Εφαρμογή 

μεθοδολογίας ορθής 

Διαχείρισης Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων 

σύμφωνα με την 

υφιστάμενη 

περιβαλλοντική 

νομοθεσία» 

εκτιμώμενου κόστος 

460.000,00 € μεταξύ α) 

Περιφερειακού 

Συνδέσμου Φορέων 

Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (Φo.Δ.Σ.Α.) 

Κεντρικής Μακεδονίας 

(ΝΠΔΔ), β) 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε και 

γ) του Δήμου Δράμας 

να τα πάμε. 

 

 

3.  62.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της με αριθμό 

04/2017 απόφασης – 

εισήγησης του 

Συμβουλίου της ΤΚ Κ. 

Αγρού, σχετικά με την 

γνωμοδότηση για 

παραχώρηση προς 

χρήση δημοτικού 

ακινήτου που βρίσκεται 

στην ΤΚ Καλού Αγρού 

«προπονητήριο Λ. 

Χαραλαμπίδης» , στην 

Αστυνομική Δ/νση 

Α.Μ.Θ., Δ/νση 

Αστυνομίας Δράμας, για 

την εκπαίδευση 

αστυνομικού 

προσωπικού, 

συνοριακών φυλάκων 

και ειδικών φρουρών, 

των Γενικών 

Αστυνομικών Δ/νσεων 

και Δ/νσεων Αστυνομίας 

της Χώρας, σε θέματα « 

Αυτοάμυνας – 

αυτοπροστασίας – 

οπλοτεχνικής – 

σκοποβολής, μεταγωγής 

Ομόφωνα 



κρατουμένων και 

φρούρησης στόχων». 

Έτους 2017, για το 

χρονικό διάστημα από 

06-02-2017 έως και 17-

06-2017 

4.  63.  Ορισμός εκπροσώπων 

του Δήμου και των 

φιλοζωϊκών σωματείων 

στην επιτροπή της 

παραγράφου 12 του 

άρθρου 9 του Ν. 

4039/2012  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοϊδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5) 

Χαρίσκου Νικολάου  και 6) Μυστακίδη Ιωάννη, οι 

οποίοι πρότειναν τη διενέργεια κλήρωσης για την 

ανάδειξη εκπροσώπων των συλλόγων, και την αποστολή 

πρόσκλησης στον σύλλογο που δεν θα εκλεγεί, 

προκειμένου να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις της 

επιτροπής 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Παπαεεμανουήλ Γρηγορίου και 2) Χαραλαμπίδη 

Ανδρέα, οι οποίοι πρότειναν τη διενέργεια κλήρωσης για 

την ανάδειξη εκπροσώπων των συλλόγων, και την 

αποστολή πρόσκλησης στον σύλλογο που δεν θα 

εκλεγεί, προκειμένου να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις 

της επιτροπής 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου  

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίοε πρότεινε τη διενέργεια 

κλήρωσης για την ανάδειξη εκπροσώπων των συλλόγων, 

και την αποστολή πρόσκλησης στον σύλλογο που δεν θα 

εκλεγεί, και σε ότι αφορά στη συμμετοχή εκπαιδευτή 

σκύλων, ανέφερε πως υπάρχει εκπαιδευτής από τον 

Δήμο Δοξάτου, ο οποίος θα μπορούσε να οριστεί στη 

θέση του υπηρεσιακού παράγοντα. 

5.  64.  Έγκριση σχεδίου 

απόφασης υλοποίησης 

υποέργου με ίδια μέσα 

της ενταγμένης πράξης 

με τίτλο «Κέντρο 

Κοινότητας και 

Παράρτημα Ρομά 

Δήμου Δράμας» με 

κωδικό ΟΠΣ 5002930  

Ομόφωνα 

6.  65.  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 

Ομόφωνα 



Δράμας>>  

7.  66.  Έγκριση 2
ης

 

τροποποίησης 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» 

Ομόφωνα 

8.  67.  Έγκριση της 11/2017 

απόφασης της ΟΕ 

σχετικά με τα 

απολογιστικά 

οικονομικά στοιχεία Δ΄ 

τριμήνου 2016  

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, ψήφισε 

το θέμα μόνο ως προς την λογιστική του αποτύπωση. 

 

9.  68.  Έγκριση της 19/2017 

απόφασης της ΟΕ 

σχετικά με την 1
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2017 καθώς και 

της 23/2017 

συμπληρωματικής 

αυτής  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου ο οποίος ανέφερε πως, δεν 

ψήφισε τον προϋπολογισμό, άρα δεν ψηφίζει και 

οποιαδήποτε αναμόρφωσή του. 

 

10.  69.  Έγκριση της 05/2017 

απόφασης του ΔΣ της 

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., σχετικά 

με την Κατάρτιση και 

Ψήφιση Ετήσιου 

Σχεδίου Δράσης  

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. έτους 

2017 

      Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοϊδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5) 

Χαρίσκου Νικολάου  και 6) Μυστακίδη Ιωάννη, οι 

οποίοι ανέφεραν τα παρακάτω: 

 Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι ότι, η 

συζήτηση του παρόντος θέματος καθώς και του 

επόμενου, γίνεται εκπρόθεσμα, παρά το κατεπείγον γιατί, 

ως κατεπείγοντα συζητήθηκαν στο ΔΣ της επιχείρησης 

και σήμερα συζητιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

παρότι είναι εκπρόθεσμα. Ο Νόμος προβλέπει ότι, πρέπει 

να συζητιούνται ένα μηνα μετά την ψήφιση του 

προϋπολογισμού και έχει περάσει πολύ περισσότερος 

χρόνος. Ο νόμος επίσης προβλέπει ότι πρέπει να 

καταρτίζονται δύο μήνες πριν τη λήξη του 

προηγουμένου έτους. Αυτά είναι πολύ σοβαρά τυπικά 

προβλήματα και φυσικά ο ένας λόγος που δεν ψηφίζουμε 

το παρόν καθώς και το επόμενο θέμα. 



 Επί της ουσίας, είναι πολλά τα χρήματα του 

προϋπολογισμού για την Ονειρούπολη, ξεφεύγουν πάρα 

πολύ. Μαζί με τις προηγούμενες οφειλές, κοντεύουν τις 

500.000,00 €, ενώ είναι πολύ λίγα τα χρήματα που 

προβλέπονται από είσπραξη χορηγιών. 

 Στο τέλος ανέφεραν πως τους εξέπληξε η πολύ 

μεγάλη δαπάνη των 24.000,00 € , ειδικά στις μέρες που 

περνάμε, για εκμίσθωση γιγαντοοθόνης led καθώς και 

πως θα περίμεναν ότι θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις που 

έχουν αναληφθεί για την πραγματοποίηση του συνεδρίου 

του Δήμου Δράμας στην ώρα του, . Θα έπρεπε να 

προβλεφθεί η παραγματοποίησή του για το 2017   

       

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, 

ανέφερε πως , ο μόνος λόγος που θα ψηφίσουν το παρόν 

θέμα καθώς και το επόμενο, είναι ότι θέλουν να 

πραγματοποιεί η ΔΕΚΠΟΤΑ τις δράσεις της αλλά, 

υπάρχουν πολλά θέματα με τα οποία διαφωνούν, 

προσθέτοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη 

συνεργασία με την αντιπολίτευση. 

 

     Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος ανέφερε πως, στο 

πρόγραμμα δράσης αναφέρεται ότι, η ΔΕΚΠΟΤΑ 

αποτελεί ένα χρήσιμο, πολύτιμο εργαλείο, ένα βέλτιστο 

όχημα. Όντως έτσι είναι, ένα βέλτιστο όχημα, για να 

καλύψει πελατειακές σχέσεις. Αυτό κάνει τόσα χρόνια. 

Πολλές φορές ανέφερε πως, θα πρέπει να σταματήσει να 

υφίσταται η επιχείρηση και να περάσει στον έλεγχο του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Φαίνεται το ενδιαφέρον, από τις 

παρουσίες στο ΔΣ της επιχείρησης γιατί πάντα 

παρίστανται 6 από τα 11 μέλη. Δεν γνωρίζουν οι απόντες 

τι συζητείται στο ΔΣ, απλά κόβοντε  τιμολόγια πολύ 

εύκολα σε υμετέρους για να χρησιμοποιηθούν αργότερα 

για να πάρουν τις ανάλογες ψήφους. Αυτό δεν γίνεται 

φυσικά μόνο από την παρούσα δημοτική αρχή, το έχουν 

κάνει και όλες οι προηγούμενες. 

 

11.  70.  Έγκριση της 06/2017 

απόφασης του ΔΣ της 

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., σχετικά 

με την Κατάρτιση και 

Ψήφιση  

Προϋπολογισμού  έτους 

2017 

      Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοϊδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5) 

Χαρίσκου Νικολάου  και 6) Μυστακίδη Ιωάννη, οι 

οποίοι ανέφεραν τα παρακάτω: 

 Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι ότι, η 

συζήτηση του παρόντος θέματος καθώς και του 

επόμενου, γίνεται εκπρόθεσμα, παρά το κατεπείγον γιατί, 

ως κατεπείγοντα συζητήθηκαν στο ΔΣ της επιχείρησης 

και σήμερα συζητιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

παρότι είναι εκπρόθεσμα. Ο Νόμος προβλέπει ότι, πρέπει 

να συζητιούνται ένα μηνα μετά την ψήφιση του 

προϋπολογισμού και έχει περάσει πολύ περισσότερος 

χρόνος. Ο νόμος επίσης προβλέπει ότι πρέπει να 

καταρτίζονται δύο μήνες πριν τη λήξη του 

προηγουμένου έτους. Αυτά είναι πολύ σοβαρά τυπικά 

προβλήματα και φυσικά ο ένας λόγος που δεν ψηφίζουμε 

το παρόν καθώς και το επόμενο θέμα. 

 Επί της ουσίας, είναι πολλά τα χρήματα του 

προϋπολογισμού για την Ονειρούπολη, ξεφεύγουν πάρα 

πολύ. Μαζί με τις προηγούμενες οφειλές, κοντεύουν τις 

500.000,00 €, ενώ είναι πολύ λίγα τα χρήματα που 

προβλέπονται από είσπραξη χορηγιών. 

 Στο τέλος ανέφεραν πως τους εξέπληξε η πολύ 



μεγάλη δαπάνη των 24.000,00 € , ειδικά στις μέρες που 

περνάμε, για εκμίσθωση γιγαντοοθόνης led καθώς και 

πως θα περίμεναν ότι θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις που 

έχουν αναληφθεί για την πραγματοποίηση του συνεδρίου 

του Δήμου Δράμας στην ώρα του, . Θα έπρεπε να 

προβλεφθεί η παραγματοποίησή του για το 2017   

       

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, 

ανέφερε πως , ο μόνος λόγος που θα ψηφίσουν το παρόν 

θέμα καθώς και το επόμενο, είναι ότι θέλουν να 

πραγματοποιεί η ΔΕΚΠΟΤΑ τις δράσεις της αλλά, 

υπάρχουν πολλά θέματα με τα οποία διαφωνούν, 

προσθέτοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη 

συνεργασία με την αντιπολίτευση. 

 

     Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος ανέφερε πως, στο 

πρόγραμμα δράσης αναφέρεται ότι, η ΔΕΚΠΟΤΑ 

αποτελεί ένα χρήσιμο, πολύτιμο εργαλείο, ένα βέλτιστο 

όχημα. Όντως έτσι είναι, ένα βέλτιστο όχημα, για να 

καλύψει πελατειακές σχέσεις. Αυτό κάνει τόσα χρόνια. 

Πολλές φορές ανέφερε πως, θα πρέπει να σταματήσει να 

υφίσταται η επιχείρηση και να περάσει στον έλεγχο του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Φαίνεται το ενδιαφέρον, από τις 

παρουσίες στο ΔΣ της επιχείρησης γιατί πάντα 

παρίστανται 6 από τα 11 μέλη. Δεν γνωρίζουν οι απόντες 

τι συζητείται στο ΔΣ, απλά κόβοντε  τιμολόγια πολύ 

εύκολα σε υμετέρους για να χρησιμοποιηθούν αργότερα 

για να πάρουν τις ανάλογες ψήφους. Αυτό δεν γίνεται 

φυσικά μόνο από την παρούσα δημοτική αρχή, το έχουν 

κάνει και όλες οι προηγούμενες. 

 

12.  71.  Επιχορήγηση του 

συλλόγου με την 

επωνυμία ¨Σύλλογος 

θετικών επιστημόνων Ν. 

Δράμας», για τον 

διαγωνισμό στη μνήμη 

του Βασίλη 

Ξανθόπουλου και την 

απονομή βραβείων 

Ομόφωνα 

13.  72.  Έγκριση ποσού για 

έκδοση διατακτικών  

Ομόφωνα 

14.  73.  Παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου 

«Βελτίωση 

κοινοχρήστων χώρων 

Δημοτικής Ενότητας 

Σιδηρονέρου»  

Ομόφωνα 

15.  74.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής 

του έργου «Βελτιώσεις 

Νεκροταφείων ΤΚ 

Νικοτσάρα»  

Ομόφωνα 



16.  75.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία ΔΚ 

Μοναστηρακίου»  

Ομόφωνα 

17.  76.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

τοπικής κοινότητας 

Κουδουνίων»  

Ομόφωνα 

18.  77.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Διαμόρφωση 

αύλειου χώρου 5
ου

 

γυμνασίου και 1
ου

 και 

14
ου

 νηπιαγωγείου και 

περίφραξή τους»  

 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.  78.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

ΤΚ Μαυροβάτου»  

Ομόφωνα 

20.  79.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Νέα 

Οδοποιία  

Μαυροβάτου»  

Ομόφωνα 

21.  80.  Έγκριση διενέργειας 

εργασίας (γενικής 

υπηρεσίας) Δ/νσης 

Δόμησης με 

δημοπράτηση  

Ομόφωνα 

22.  81.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο « 

Οδοποιία ΤΚ 

Καλλιφύτου»  

Ομόφωνα 

23.  82.  Έγκριση της 12/2017 

απόφασης της ΕΠΖ, 

σχετικά με 

γνωμοδότηση για τη 

χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

σε δημόσια λατομική 

έκταση  99,06656 στρ., 

που βρίσκεται στη θέση 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, η συγκεκριμένη περιοχή 

είναι περιοχή Natura, χαρακτηρισμένη ως φυσικός  

οικότοπος προτεραιότητας (6210) και οφείλουμε να τον 

προστατεύσουμε 



«ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στον 

αιτούντα κ. ΛΙΑΝΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟ  

24.  83.  Έγκριση της 13/2017 

απόφασης της ΕΠΖ, 

σχετικά με 

γνωμοδότηση για τη 

χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

σε δημόσια λατομική 

έκταση  99,14305 στρ., 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στον 

αιτούντα κ. ΛΙΑΝΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟ 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, η συγκεκριμένη περιοχή 

είναι περιοχή Natura, χαρακτηρισμένη ως φυσικός  

οικότοπος προτεραιότητας (6210) και οφείλουμε να τον 

προστατεύσουμε 

25.  84.  Έγκριση της 14/2017 

απόφασης της ΕΠΖ, 

σχετικά με 

γνωμοδότηση για τη 

χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

σε δημόσια λατομική 

έκταση  98,8308 στρ., 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙ Α», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στον 

αιτούντα κ. ΛΙΑΝΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟ 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, η συγκεκριμένη περιοχή 

είναι περιοχή Natura, χαρακτηρισμένη ως φυσικός  

οικότοπος προτεραιότητας (6210) και οφείλουμε να τον 

προστατεύσουμε 

26.  85.  Έγκριση της 15/2017 

απόφασης της ΕΠΖ, 

σχετικά με 

γνωμοδότηση για τη 

χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

σε δημόσια λατομική 

έκταση  99,79584 στρ., 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΤΟΥΡΚΟΤΟΠΟΣ», 

της περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στον 

αιτούντα κ. ΛΙΑΝΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟ 

Ομόφωνα 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου ότι, πρέπει να γίνει ειδική 

οικολογική μελέτη αξιολόγησης 

 

27.  86.  Έγκριση της 16/2017 

απόφασης της ΕΠΖ, 

σχετικά με 

γνωμοδότηση για τη 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, η συγκεκριμένη περιοχή 

είναι περιοχή Natura, χαρακτηρισμένη ως φυσικός  

οικότοπος προτεραιότητας (6210) και οφείλουμε να τον 

προστατεύσουμε 



χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

σε δημόσια λατομική 

έκταση  98,84518 στρ., 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στον 

αιτούντα κ. ΛΙΑΝΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟ 

 

28.  87.  Συγκρότηση επιτροπής 

προμήθειας 

ανταλλακτικών 

οχημάτων, ελαστικών 

κλπ, για τη συντήρηση 

και επισκευή 

αυτοκινήτων σε 

ιδιωτικά συνεργεία για 

το έτος 2017  

Ομόφωνα 

29.  88.  Συγκρότηση τριμελούς 

επιτροπής τμηματικής ή 

συνολικής παραλαβής 

του αντικειμένου 

σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών  της Δ/νσης 

Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης έτους 

2017  

Ομόφωνα 

30.  89.  Διαγραφή η μη οφειλής 

από επιβολή τέλους για 

τη χρήση κοινόχρηστων 

χώρων 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2012 – Σαμαράς 

Αθανάσιος  

Ομόφωνα 

31.  90.  Διαγραφή η μη οφειλής 

από επιβολή τέλους για 

τη χρήση κοινόχρηστων 

χώρων 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2013 – 

Χατζηλαζαρίδης 

Δημήτριος  

Ομόφωνα 

32.  91.  Διαγραφή η μη οφειλής 

από από επιβολή τέλους 

για τη χρήση 

κοινόχρηστων χώρων 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2013 – Πατσίδης 

Δημήτριος  

Ομόφωνα 



33.  92.  Διαγραφή η μη οφειλής 

από από επιβολή τέλους 

για τη χρήση 

κοινόχρηστων χώρων 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2013 – 

Δελλαπόρτα Ιωάννα  

Ομόφωνα 

34.  93.  Διαγραφή η μη οφειλής 

από από επιβολή τέλους 

για τη χρήση 

κοινόχρηστων χώρων 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2013 – Κόζλοβα 

Μαριάννα  

Ομόφωνα 

35.  94.  Διαγραφή η μη οφειλής 

από από επιβολή τέλους 

για τη χρήση 

κοινόχρηστων χώρων 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2014 – Χάϊτα 

Θεοδώρα  

Ομόφωνα 

36.  95.  Διαγραφή η μη οφειλής 

από επιβολή τέλους για 

τη χρήση κοινόχρηστων 

χώρων 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2014 – Καλτσίδης 

Δημήτριος  

Ομόφωνα 

37.  96.  Διαγραφή η μη οφειλής 

από επιβολή τέλους για 

τη χρήση κοινόχρηστων 

χώρων 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2014 – Πατσίδης 

Δημήτριος  

Ομόφωνα 

 

 

38.  97.  Διαγραφή η μη οφειλής 

από επιβολή τέλους για 

τη χρήση κοινόχρηστων 

χώρων 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2014 – Πάππος 

Στυλιανός & Σια Ε.Ε.  

Ομόφωνα 

 

39.  98.  Διαγραφή η μη οφειλής 

από επιβολή τέλους για 

τη χρήση κοινόχρηστων 

χώρων 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2014 – 

Δελλαπόρτα Ιωάννα  

Ομόφωνα 

 



40.  99.  Διαγραφή η μη οφειλής 

από από επιβολή τέλους 

για τη χρήση 

κοινόχρηστων χώρων 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2014 – Κόζλοβα 

Μαριάννα  

Ομόφωνα 

41.  100.  Διαγραφή ή μη οφειλών 

α) από το Χ.Κ. 877/2017 

(αρχικός Χ.Κ. 960/2016) 

«Τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2013» και β) από 

το Χ.Κ. 934/2017 (αρχ. 

Χ.Κ. 1038/2016) «Τέλος 

χρήσης κοινόχρηστου 

χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2014»– 

Συμεωνίδου Θεολογία  

Ομόφωνα 

42.  101.  Διαγραφή οφειλής από 

παράβαση ΚΟΚ έτους 

2003 – Μελενικιώτης 

Νικόλαος  

Ομόφωνα 

43.  102.  Διαγραφή οφειλής από 

παράβαση ΚΟΚ έτους 

2011-2013 – «MAC 

LEASING S.A.»  

Ομόφωνα 

44.  103.  Διαγραφή οφειλής από 

παράβαση ΚΟΚ έτους 

2013 – «Δημήτριος 

Γαντζιας Α.Ε.»  

Ομόφωνα 

45.  104.  Διαγραφή οφειλής από 

παράβαση ΚΟΚ έτους 

2012 – Πελέχρας 

Απόστολος  

Ομόφωνα 

46.  105.  Επιστροφή χρημάτων 

από παραδρομή χρέωση 

δημοτικών τελών και 

δημοτικού φόρου για το 

χρονικό διάστημα 

09/11/2015 έως και 

08/11/2016 – Πάνου 

Βασίλειος  

Ομόφωνα 

47.  106.  Διαβίβαση αιτήματος 

διαγραφής από τους 

χρηματικούς 

καταλόγους 1047/2016 

Ομόφωνα 

Με την διευκρίνιση από τον Αντιδήμαρχο οικ. 

υπηρεσιών ότι, πρέπει να διαγραφεί το χρέος - διότι αν 

δεν διαγραφεί δεν θα αποκτήσει το δικαίωμα ένστασης ο 



και 1050/2016 συνολικού 

ποσου 8.052,76 € οικ. 

έτους 2001, από επιβολή 

τέλους 2% επί των 

ακαθαρίστων εσόδων 

των κέντρων 

διασκέδασης , 

εστιατορίων και 

συναφών καταστημάτων 

- ¨Η. ΗΛΙΑΔΗΣ – Α. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  

Ο.Ε.»  

ενδιαφερόμενος- και να προσφύγει κατά της νέας 

απόφασης Δημάρχου 

 

48.  107.  Ανάκληση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκών αγορών – 

Καραμανίδου Μαρία  

Ομόφωνα 

49.  108.  Έκδοση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Γερμανού Μαρία 

Ομόφωνα 

50.  109.  Μεταβίβαση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς- 

Ζουρνίδης  

Ομόφωνα 

51.  110.  Απ΄ ευθείας εκμίσθωση 

του αριθμ. 245 

αγροτεμαχίου, σχολικού 

κλήρου Ταξιαρχών, στα 

πλαίσια του άρθρου 192 

παρ. 1 του ΔΚΚ (Ν. 

3463/2006)  

Ομόφωνα 

52.  111.  Λύση σύμβασης 

μίσθωσης του Κυλικείου 

του Δημοτικού (Εθνικού 

) Σταδίου Δράμας, λόγω 

αδυναμίας χορήγησης 

της απαιτούμενης 

άδειας λειτουργίας του 

Κυλικείου  

Ομόφωνα 

53.  112.  Έγκριση της 01/2017 

απόφασης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου»  

Ομόφωνα 

54.  113.  Έγκριση της 02/2017 

απόφασης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με τη 

Ομόφωνα 



διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου»  

55.  114.  Έγκριση της 05/2017 

απόφασης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου»  

Ομόφωνα 

56.  115.  Έγκριση της 06/2017 

απόφασης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου»  

Ομόφωνα 

57.  116.  Έγκριση της 07/2017 

απόφασης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με 

γνωμοδότηση για τη 

χορήγησης άδειας 

ανασκαφής κρυμμένου 

θησαυρού» 

Ομόφωνα 

58.  117.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης υπαλλήλων 

Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

 

Δράμα   21-02-2017 

 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  

 


