
 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

26/20-12-2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 

 

 

         

      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  628.  1
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση υποβολής 

πρότασης 

χρηματοδότησης 

 

Ομόφωνα 

  

2.  629.  2
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 69/2017 

απόφασης της ΕΠΖ, 

σχετικά με αίτηση για 

την τοποθέτηση 

πινακίδας Ρ - 72 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μλεκάνη 

Μιχαήλ, ο οποίος ψήφισε λευκό, δίχως να αναφέρει το 

λόγο. 

 

3.  630.  3
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 70/2017 

απόφασης της ΕΠΖ, 

σχετικά με αίτηση για 

δέσμευση θέσης 

στάθμευσης  

Κατά πλειοψηφία 

Για τη μη τοποθέτηση πινακίδας 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μλεκάνη 

Μιχαήλ, ο οποίος ψήφισε λευκό, δίχως να αναφέρει το 

λόγο. 

 

4.  631.  4
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 71/2017 

απόφασης της ΕΠΖ, 

σχετικά με τη 

γνωμοδότηση, για την 

μίσθωση κατόπιν 

δημοπρασίας δημόσιου 

Λατομείου μαρμάρου 

έκτασης 195,3050 στρ., 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΠΟΥΡΝΑΡΙΑ» ΤΗΣ 

Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στην 

αιτούσα εταιρεία 

«F.H.L.-Η. 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ 

ΑΒΕΕ» 

Ομόφωνα 

5.  632.  5
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 72/2017 

απόφασης της ΕΠΖ, 

σχετικά με τη 

Ομόφωνα 



γνωμοδότηση, για την 

απευθείας μίσθωση 

δημόσιου Λατομείου 

μαρμάρου έκτασης 

99,429 στρ., που 

βρίσκεται στη θέση 

«ΠΟΥΡΝΑΡΙΑ» ΤΗΣ 

Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στην 

αιτούσα εταιρεία 

«F.H.L.-Η. 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ 

ΑΒΕΕ» 

6.  633.  6
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Αντικατάσταση 

υπευθύνου λειτουργίας 

κολυμβητικής 

δεξαμενής  

Ομόφωνα 

7.  634.  7
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Αντικατάσταση 

υπευθύνου λειτουργίας 

κολυμβητικής 

δεξαμενής 

Ομόφωνα 

8.  635.  Καθορισμός τέλους 

καθαριότητας - 

φωτισμού για το οικ. 

έτος 2018 

 

ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, ανέφερε τα παρακάτω: 

Στις 31-12-2016, είχαν καταγραφεί 3.527.194,68 ευρώ 

άντληση εσόδων από τα τέλη καθαριότητας και 

φωτισμού, αντίστοιχη είναι και η πρόβλεψη για το 2017. 

Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που προσδιορίζει το 

τέλος φωτισμού και καθαριότητας, είναι ο κανόνας του 

ότι πρέπει τα τέλη που εισπράττονται για την 

καθαριότητα και τον φωτισμό δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν το συνολικό κόστος ανταπόδοσης αυτής 

της υπηρεσίας, διότι διαφορετικά υποκρύπτουν έμμεση 

φορολογία. Όπως επίσης τα έσοδα από τα τέλη και 

δικαιώματα δεν θα πρέπει να είναι μικρότερα από το 

κόστος αυτής της υπηρεσίας, διότι τότε ο Δήμος είναι 

υποχρεωμένος να χρηματοδοτήσει αυτή την υπηρεσία 

από άλλους πόρους. Η εκτίμηση λοιπόν της Υπηρεσίας 

είναι ότι θα πρέπει να προβούμε σε μία αύξηση του 18% 

(για την ακρίβεια 17,9%) για να καλυφθεί μία διαφορά 

των 635.000 ευρώ. 

Η αναπλήρωση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με 

επιβάρυνση του ισχύοντος τιμολογίου με την μείωση 

του κόστους παραγωγής και διάθεσης αυτής της 

υπηρεσίας. 

 Επειδή υπάρχουν 3.000.000 τ.μ. ,τα οποία είναι 

ηλεκτροδοτούμενα, η πρόταση της δημοτικής αρχής 

είναι, να παραμείνουν τα τέλη και δικαιώματα του 

ηλεκτροφωτισμού ως έχουν, μηδενική δηλαδή αύξηση, 

ώστε ο δήμος της Δράμας να παραμείνει ο φθηνότερος 

σε σχέση με όλες τις πρωτεύουσες της περιφέρειάς μας. 

 Η πρόταση για μηδενική αύξηση τεκμηριώνεται 

επίσης με το εξής σκεπτικό. Αναμένεται το 2018 η 

επανεκκίνηση της ανακύκλωσης, αυτό θα ελαφρύνει 



κατά πολύ τον όγκο των μεταφερόμενων απορριμμάτων 

από το ΣΜΑ της Δράμας προς της Σέρρες, οπότε θα 

ελαφρύνει το κόστος εξόδων της υπηρεσίας. 

 Μια δεύτερη κίνηση είναι η μεταφορά των 

οργανικών υπολειμμάτων μέσα στο 2018, ενώ μία τρίτη 

ενέργεια είναι ο θρυμματισμός και η εφαρμογή του 

νόμου για τα μπαζοαπορρίμματα. Επίσης μπορεί να 

εφαρμοστεί μέρος της αντικατάστασης των λαμπτήρων 

με συστήματα LED. 

 Επιπρόσθετα αναμένεται να υπάρξει πρόταση 

της ΚΕΔΕ προς την κυβέρνηση για την διεύρυνση των 

τ.μ., δίνοντας το δικαίωμα στους πολίτες να δηλώσουν 

τα πραγματικά τ.μ., αυτά δηλαδή που είναι δηλωμένα 

στον ΕΝΦΙΑ, χωρίς πρόστιμα. Αν αυτό εφαρμοστεί η 

εκτίμησης της Υπηρεσίας είναι ότι τα τ.μ. θα αυξηθούν 

κατά 1.000.000. 

 Όλες οι παραπάνω προτάσεις δικαιολογούν την 

μηδενική αύξηση, με επιπλέον πρόταση της δημοτικής 

αρχής για προσθήκη μίας ακόμη κατηγορίας 

απαλλασσόμενων, αυτής των τρίτεκνων, οι οποίοι δεν 

έχουν συμπεριληφθεί ποτέ σε απόφαση του ΔΣ, με 

μείωση 50% επικαλούμενοι το άρθρο 4 και το άρθρο 13 

του ν. 4368/2016. 

      Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. 

πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή 

απόψεων. 

      Είδε τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από  

24-9-1958 ΒΔ "περί των προσόδων  των Δήμων  και  

Κοινοτήτων", του  Ν. 25/1975 όπως τροποποιήθηκε με  

τους  Ν.429/1976 και 1080/1980, του άρθρου 25 παρ.12 

του Ν. 1828/89, του Ν. 3852/2010 , την υπ΄ αριθμ. 

293/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τις 

προτάσεις της δημοτικής αρχής. 

 

Κατά πλειοψηφία 

 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ και 3) 

Χρυσοχοίδη Ελευθέριου,  ψήφισαν λευκό ,λέγοντας 

πως συμφωνούν να μην αυξηθούν τα τέλη και 

παράλληλα να μειωθούν κατά 50% στους τρίτεκνους 

που το δικαιούνται, διαφωνούν όμως με τον τρόπο και 

με την επιχειρηματολογία στην οποία στηρίζεται η 

απόρριψη της εισήγησης της υπηρεσίας, γιατί δεν  είναι 

βάσιμη. 

 Δεν μπορεί να μιλά κάποιος για μείωση του 

όγκου των απορριμμάτων που οδηγούνται για 

υγειονομική ταφή και γι’ αυτό να προβλέπεται μείωση 

των εξόδων και κατά συνέπεια μείωση του τέλους, ενώ 

από την άλλη πλευρά να αυξάνεται το τέλος κατά 

125.000 ευρώ, κάτι δεν έχει υπολογιστεί σωστά. Κατά 

συνέπεια, η αύξηση του τέλους ταφής προδικάζει και 

την αύξηση των εξόδων υγειονομικής ταφής και όχι 

μείωση. Σχετικά με τον θρυμματισμό και τα 

μπαζοαπορρίμματα, ότι υπήρχε στον προϋπολογισμό 

του 2017, το ίδιο υπάρχει και το 2018. Αναφορικά με 

την δήλωση των τ.μ. , επισήμαναν ότι ο Δήμος δεν 

επιβάλλει αναδρομικά τέλη και σε κάθε περίπτωση, αν 

όλα όσα λέχθηκαν είναι στην βάση του τυπικού , 

εντάξει, ενώ αν είναι στην βάση του πραγματικού είναι 

έωλα, γιατί απλά πολλά από αυτά που λέχθηκαν θα 



μπορούσαν  να προβλεφθούν, ώστε να μην μιλάμε για 

μηδενικές αυξήσεις αλλά για μειώσεις.  

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Χαραλαμπίδη Ανδρέα, ο οποίος τόνισε ότι οι εποχές 

που διανύουμε είναι δύσκολες, οπότε συμφωνεί σε 

μηδενική αύξηση των τελών και παράλληλα να 

μειωθούν κατά 50% στους τρίτεκνους. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος αναφέρθηκε στην 

περσινή εισήγησή του, δηλαδή πως η δημοτική αρχή δεν 

σχεδίασε και εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε 

ανίκανη να διαχειρισθεί τα απορρίμματα στο Δήμο μας, 

ενώ θα έπρεπε η Δράμα να είναι ένα πρότυπο 

διαχείρισης απορριμμάτων, ώστε να μην πληρώνουν 

άδικα οι συμπολίτες τα τέλη. Έτσι αντί να γινόταν 

μείωση των τελών μέσω της πρόληψης, 

επαναχρησιμοποίησης ανακύκλωσης των απορριμμάτων 

και της μείωσης του ηλεκτρικού ρεύματος με τη χρήση 

λαμπτήρων led όπως είχαν ζητήσει ως παράταξη εδώ 

και δύο χρόνια, τίποτε από αυτά δεν έγινε. Δυστυχώς η 

τεκμηρίωση της μηδενικής αύξησης που προτείνει η 

δημοτική αρχή δε πατάει σταθερά. 

Άρα και φέτος, εμμένει συνέχεια στα ίδια η 

δημοτική αρχή. Δεν έχει την πολιτική βούληση να κάνει 

πράγματα, τα οποία θα αλλάξουν τη μορφή του Δήμου 

και δυστυχώς αυτό αποτυπώνεται.  

Στη συνέχεια πρότεινε: 

  

- απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη: 

1) των μονογονεϊκών οικογενειών  με ετήσιο 

εισόδημα  25.000 €  

2) των τριτέκνων  και πολυτέκνων οικογενειών με 

ετήσιο εισόδημα μέχρι 35.000  

3) των ΑΜΕΑ με ετήσιο εισόδημα μέχρι 35.000€ 

4) των απόρων 

5) των μακροχρόνια ανέργων με ετήσιο εισόδημα 

μέχρι 8.000€ προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για 

κάθε προστατευόμενο μέλος .  

 

- Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών: 

1) Για όσους έχουν υπαχθεί στο κοινωνικό 

τιμολόγιο 

2) Για νέους επαγγελματίες , με την προϋπόθεση 

ύπαρξης επαγγελματικής στέγης  και για τον 

πρώτο χρόνο άσκησης του επαγγέλματος,  

εξαιρουμένων των καταστημάτων εστίασης .  

   

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου,  ο οποίος ανέφερε ότι 

αφενός χαίρεται, αφετέρου λυπάται, διότι όσο 

αναφέρθηκαν στην εισήγηση του αρμόδιου 

Αντιδημάρχου, τα είχαν προτείνει ως παράταξη, από τις 

05-11-2014 και πιο αναλυτικά :  

1. Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για την 

αποδοτικότερη εύρεση κτιρίων δηλωμένων στον 

Δήμο μας από τους πολίτες με λιγότερα τ.μ., 

από ότι στην πραγματικότητα 

2. Διεύρυνση της φορολογικής βάσης, με τόνωση 



της τοπικής οικονομίας και ταυτόχρονα παροχή 

κινήτρων σε νέους επιχειρηματίες και 

δημιουργούς με καινοτόμες ιδέες, ώστε να 

εγκατασταθούν στον Δήμο μας. 

3. Μείωση του όγκου των σκουπιδιών, με την 

εδραίωση της κομποστοποίησης και της 

ξεχωριστής συλλογής των διαφόρων 

ανακυκλώσιμων υλικών. 

4. Αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής, σχετικά με 

τον ηλεκτροφωτισμό, με την χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

5. Μεγαλύτερη σύνεση στην επέκταση του 

δικτύου ηλεκτροφωτισμού. 

Δυστυχώς όμως η δημοτική αρχή κωφεύει γιατί ένα 

χρόνο αργότερα , επέβαλλε αύξηση των τελών κατά 

55% για τα νοικοκυριά και τώρα αναφέρεται στην 

ΚΕΔΕ, χωρίς να έχει το θάρρος να πάρει μία απόφαση. 

Για άλλη μία φορά κάνει το ίδιο τρικ. Κρύβεται πίσω 

από κάποιον άλλον. Η δημοτική αρχή έχει χάσει τρία 

χρόνια με αποτέλεσμα να χάσει το αυτονόητο, μακάρι 

να ισχύσουν όλα τα  δεδομένα που αναφέρθηκαν 

 

 Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη,  ο οποίος ανέφερε ότι κάθε χρόνο ο 

Δήμος χάνει 1.000.000 ευρώ, αυτό γίνεται εδώ και 

χρόνια, διότι τα χαμένα τ.μ. από την ώρα που θα τεθούν 

σε ισχύ αποτελούν «τα ασημικά» της δημοτικής αρχής, 

αλλά δεν εντοπίζονται για λόγους σκοπιμότητας. 

Η σημερινή δημοτική αρχή με την μη αύξηση 

των δημοτικών τελών, προσπαθεί να φανεί γαλαντόμα. 

Δεν καταψηφίζει την εισήγηση της υπηρεσίας, αλλά 

καταψηφίζει συνολικά τα τέλη και δικαιώματα, διότι η 

υπερψήφιση σημαίνει ότι εγκρίνει την αύξηση κατά 

55%, πριν τρία χρόνια. Κατά συνέπεια απέχει της 

ψηφοφορίας. 

 

9.  636.  Καθορισμός συντελεστή 

φόρου  

ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων στεγασμένων  ή  

όχι, που 

χρησιμοποιούνται για 

κατοικία ή άσκηση 

επαγγέλματος για το οικ. 

έτος 2018 

 

Κατά πλειοψηφία 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ζαχαριάδη Παύλου, ο οποίος τόνισε ότι δεν υπάρχει 

καμία πρωτοβουλία από την δημοτική αρχή, να αλλάξει 

κάτι και να δώσει το δικό της αποτύπωμα. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος δήλωσε ότι απέχει από τη 

διαδικασία της ψηφοφορίας 

 

 

10.  637.  Καθορισμός τέλους 

χρήσης κοινόχρηστων 

χώρων για το οικ. έτος 

2018 

 

Κατά πλειοψηφία 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ζαχαριάδη Παύλου, ο οποίος τόνισε ότι δεν υπάρχει 

καμία πρωτοβουλία από την δημοτική αρχή, να αλλάξει 

κάτι και να δώσει το δικό της αποτύπωμα. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου σε ότι αφορά στην περίπτωση 3- 

τραπεζοκαθίσματα, διότι θεωρεί ότι εκτός από τις ζώνες, 

το τέλος θα πρέπει να επιβάλλεται και κατά οδούς. 
 



Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος δήλωσε ότι απέχει από τη 

διαδικασία της ψηφοφορίας 

 

11.  638.  Καθορισμός του  

δικαιώματος χρήσης 

Νεκροταφείων για το 

οικ. έτος 2018 

Κατά πλειοψηφία 

 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ζαχαριάδη Παύλου, ο οποίος τόνισε ότι δεν υπάρχει 

καμία πρωτοβουλία από την δημοτική αρχή, να αλλάξει 

κάτι και να δώσει το δικό της αποτύπωμα. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι θεωρεί ότι πρέπει να 

υπάρχουν αυξομειώσεις αντίστοιχα ανά κατηγορία 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος δήλωσε ότι απέχει από τη 

διαδικασία της ψηφοφορίας 

 

12.  639.  Καθορισμός τέλους 

ακίνητης περιουσίας, 

(ΤΑΠ), για το οικ. έτος 

2018 

 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ζαχαριάδη Παύλου, ο οποίος τόνισε ότι δεν υπάρχει 

καμία πρωτοβουλία από την δημοτική αρχή, να αλλάξει 

κάτι και να δώσει το δικό της αποτύπωμα. 

 

Μειοψηφούντος  του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, προτείνοντας, αν και είναι 

ενιαίος φόρος, μέσω της τιμής ζώνης των κτισμάτων,  

μείωση του τέλους τουλάχιστον για τις λαϊκές κατοικίες. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος δήλωσε ότι απέχει από τη 

διαδικασία της ψηφοφορίας 

 

13.  640.  Καθορισμός τέλους 

διαφήμισης, για το οικ. 

έτος 2018 

Κατά πλειοψηφία 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ζαχαριάδη Παύλου, ο οποίος τόνισε ότι δεν υπάρχει 

καμία πρωτοβουλία από την δημοτική αρχή, να αλλάξει 

κάτι και να δώσει το δικό της αποτύπωμα. 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος δήλωσε ότι απέχει από τη 

διαδικασία της ψηφοφορίας 

 

14.  641.  Καθορισμός τέλους 

χρήσης υπεδάφους, για 

το οικ. έτος 2018 

Κατά πλειοψηφία 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ζαχαριάδη Παύλου, ο οποίος τόνισε ότι δεν υπάρχει 

καμία πρωτοβουλία από την δημοτική αρχή, να αλλάξει 

κάτι και να δώσει το δικό της αποτύπωμα. 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος δήλωσε ότι απέχει από τη 

διαδικασία της ψηφοφορίας 

 



15.  642.  Καθορισμός του 

συντελεστή τέλους 

συντεταγμένων ΧΨΖ 

του Αστικού 

Τοπογραφικού Δικτύου 

(ΑΤΔ)  για το οικ. έτος 

2018 

Κατά πλειοψηφία 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ζαχαριάδη Παύλου, ο οποίος τόνισε ότι δεν υπάρχει 

καμία πρωτοβουλία από την δημοτική αρχή, να αλλάξει 

κάτι και να δώσει το δικό της αποτύπωμα. 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος δήλωσε ότι απέχει από τη 

διαδικασία της ψηφοφορίας 

 

16.  643.  Επιβολή δημοτικού 

τέλους 0,5% και 5% επί 

των ακαθαρίστων 

εσόδων καταστημάτων 

για το οικ. έτος 2018 

Κατά πλειοψηφία 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ζαχαριάδη Παύλου, ο οποίος τόνισε ότι δεν υπάρχει 

καμία πρωτοβουλία από την δημοτική αρχή, να αλλάξει 

κάτι και να δώσει το δικό της αποτύπωμα. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος δήλωσε ότι απέχει από τη 

διαδικασία της ψηφοφορίας 

 

17.  644.  Καθορισμός τέλους  

χρήσης αίθουσας για την 

τέλεση πολιτικών γάμων 

για το οικ. έτος 2018 

Κατά πλειοψηφία 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ζαχαριάδη Παύλου, ο οποίος τόνισε ότι δεν υπάρχει 

καμία πρωτοβουλία από την δημοτική αρχή, να αλλάξει 

κάτι και να δώσει το δικό της αποτύπωμα. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, προτείνοντας, την κατάργηση 

του τέλους γιατί είναι μικρό το ποσό και πληρώνουν οι 

πολίτες για να τελούνται πολιτικοί γάμοι. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος δήλωσε ότι απέχει από τη 

διαδικασία της ψηφοφορίας 

 

18.  645.  Επιβολή δημοτικού 

τέλους 

παρεπιδημούντων για το 

οικ. έτος 2018 

Κατά πλειοψηφία 

Για τη μη επιβολή του τέλους 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ζαχαριάδη Παύλου, ο οποίος τόνισε ότι δεν υπάρχει 

καμία πρωτοβουλία από την δημοτική αρχή, να αλλάξει 

κάτι και να δώσει το δικό της αποτύπωμα. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος δήλωσε ότι απέχει από τη 

διαδικασία της ψηφοφορίας 

 

19.  646.  Καθορισμός τέλους 

χρήσης για το Θεατράκι 

Αγίας Βαρβάρας 

«Σωκράτης 

Δημητριάδης» και 

χρήση Αιθουσών 

«Μελίνα» και 

Κατά πλειοψηφία 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ζαχαριάδη Παύλου, ο οποίος τόνισε ότι δεν υπάρχει 

καμία πρωτοβουλία από την δημοτική αρχή, να αλλάξει 

κάτι και να δώσει το δικό της αποτύπωμα. 

 



«Ελευθερία» για το οικ. 

έτος 2018 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, προτείνοντας, την κατάργηση 

του τέλους για πολιτιστικού συλλόγους  και για τους 

υπολοίπους ως έχει. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος δήλωσε ότι απέχει από τη 

διαδικασία της ψηφοφορίας 

 

20.  647.  Καθορισμός τελών 

ελεγχόμενης στάθμευσης 

και προστίμων αυτής 

για το οικ. έτος 2018 

Κατά πλειοψηφία 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ζαχαριάδη Παύλου, ο οποίος τόνισε ότι δεν υπάρχει 

καμία πρωτοβουλία από την δημοτική αρχή, να αλλάξει 

κάτι και να δώσει το δικό της αποτύπωμα. 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος δήλωσε ότι απέχει από τη 

διαδικασία της ψηφοφορίας 

 

21.  648.  Τέλη Διέλευσης, Χρήσης 

Δικαιωμάτων Διέλευσης 

και Εγγυήσεων Καλής 

Εκτέλεσης των 

Εργασιών Διέλευσης 

(άρθρο 29 ν.3431/2006) 

(ΚΑ 0718) 

Κατά πλειοψηφία 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ζαχαριάδη Παύλου, ο οποίος τόνισε ότι δεν υπάρχει 

καμία πρωτοβουλία από την δημοτική αρχή, να αλλάξει 

κάτι και να δώσει το δικό της αποτύπωμα. 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος δήλωσε ότι απέχει από τη 

διαδικασία της ψηφοφορίας 

 

22.  649.  Έγκριση αυτής 308/2017 

απόφασης αυτής Ο.Ε., 

σχετικά με την 10
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2017 καθώς και 

αυτής 

συμπληρωματικής 

αυτής – 318/2017 

Α.Ο.Ε.. 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ και 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου διότι, υπάρχουν δαπάνες με 

τις οποίες διαφωνούν 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, η τροποποίηση του 

Προϋπολογισμού, εκτός και από κάποιους Κ.Α., 

εμπεριέχει δύο προγράμματα, τα οποία στην κυριολεξία 

με παραπλανητικά επιχειρήματα ως εισήγηση από μία 

αδελφότητα παραγόντων και πανεπιστημιακών που 

έχουν σχέση με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

την οποία γνωρίζει πολύ καλά, δημιουργεί 

προϋποθέσεις στο όνομα της διασυνοριακής 

συνεργασίας και προσέγγισης αλλά και στο όνομα 

εξεύρεσης λύσεων, για να αλλάζουν τσέπη τα χρήματα. 

Καταψηφίζει εξ’ αιτίας αυτών των σημαντικών 

προγραμμάτων, από όπου θα αντλήσουν χρήματα 

κάποιοι επιτήδειοι, επιδέξιοι οικότροφοι παρομοίων 

προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης.   

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου , συμφωνώντας με τον δημοτικό 

σύμβουλο Στεφανίδη Ιωάννη 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 



Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, χωρίς να αναφέρει το λόγο. 

 

23.  650.  Λήψη απόφασης για την 

απασχόληση του 

προσωπικού του 

Τμήματος Κοιμητηρίων 

της Δ/νσης 

περιβάλλοντος & 

Πρασίνου σε βάρδιες 

κατά τις Κυριακές 

καθώς και καθ΄ όλες τις 

ημέρες αργίας του 

χρόνου  

Ομόφωνα 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος τόνισε ότι το πλαίσιο 

των εισηγήσεων  που κατατίθενται στον επίτροπο 

σχετικά με τις υπερωρίες των υπαλλήλων να είναι πιο 

προσεγμένες, ώστε να μην απορριφθούν. Είναι 

δεδουλευμένα και τα δικαιούνται και σε περίπτωση 

δικαστικής διαφοράς η Δημοτική αρχή να συνδράμει με 

όποιο τρόπο μπορεί 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος τόνισε ότι όποιος 

εργάζεται αφενός πρέπει να αμείβεται και αφετέρου το 

ωράριο θα πρέπει να είναι συνεχόμενο.  

 

24.  651.  Απασχόληση των 

εργαζομένων της 

Δ/νσης Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης εκ 

περιτροπής (σε 

βάρδιες) και κατά τις 

νυχτερινές ώρες, όταν 

αυτό επιβάλλεται από 

τις συνθήκες 

λειτουργίας  

Ομόφωνα 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου ότι, το πλαίσιο των εισηγήσεων  

που κατατίθενται στον επίτροπο σχετικά με τις 

υπερωρίες των υπαλλήλων, θα πρέπει να είναι πιο 

προσεγμένες, ώστε να μην απορριφθούν. Είναι 

δεδουλευμένα και τα δικαιούνται και σε περίπτωση 

δικαστικής διαφοράς η Δημοτική αρχή να συνδράμει με 

όποιο τρόπο μπορεί 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη ότι, όποιος εργάζεται αφενός πρέπει 

να αμείβεται και αφετέρου το ωράριο θα πρέπει να είναι 

συνεχόμενο.  

 

25.  652.  Λήψη απόφασης για 

την δημιουργία 

υπέργειας κατασκευής 

για την τοποθέτηση 

διακοσμητικού 

ρολογιού εξωτερικού 

χώρου σε κοινόχρηστη 

περιοχή πρασίνου επί 

της ανάπλασης της 

οδού Χελμού 

Κατά πλειοψηφία 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου ότι, 

επειδή πρόκειται για έργο, αρχικά απαιτείται μελέτη και 

έπειτα ακολουθεί η κατασκευή, ανεξάρτητα από το αν 

απαιτείται ή όχι άδεια από την Υπηρεσία Δόμησης και 

φυσικά η μελέτη να συνοδεύεται από έκθεση της ΕΠΑΕ 

για υπέργειες εγκαταστάσεις. 

Επιπρόσθετα διαφωνούν με την επιλογή του χώρου, 

προτείνοντας το ρολόι να τοποθετηθεί στο πάρκο των 

Διαβητικών και στον προτεινόμενο χώρο με αφορμή τα 

200 χρόνια από την ανεξαρτησία της χώρας να 

κατασκευαστεί ένα μνημείο φυλών.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, αφ΄ ενός μεν είχε 

καταψηφίσει την προμήθεια του ρολογιού και αφ΄ 

ετέρου θεωρεί πως δεν υφίσταται λόγος αισθητικής 

σημασίας για την τοποθέτηση.  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, ο οποίος συμφωνεί με 

την τοποθέτηση της μείζονος Αντιπολίτευσης  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 



Στεφανίδη Ιωάννη διότι, όπως ανέφερε, ο χώρος είναι 

χώρος αναψυχής και θα είναι αντιαισθητικό η 

τοποθέτηση. 

 

 

26.  653.  Έγκριση της με αριθμό 

59/2017 απόφασης του 

ΝΠΔΔ σχετικά με την 

έγκριση 

προϋπολογισμού οικ. 

Έτους 2018  

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)  

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Ζαχαριάδη Παύλου και 3) 

Χρυσοχοίδη Ελευθέριου,  χωρίς να αναφέρουν τον 

λόγο 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, χωρίς να αναφέρει το λόγο 

 

27.  654.  Έγκριση της με αριθμό 

60/2017 απόφασης  του 

ΝΠΔΔ σχετικά με τον  

Πίνακα Στοχοθεσίας 

οικ. Έτους 2018  

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)  

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Ζαχαριάδη Παύλου και 3) 

Χρυσοχοίδη Ελευθέριου,  χωρίς να αναφέρουν τον 

λόγο 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, χωρίς να αναφέρει το λόγο 

 

28.  655.  Έγκριση της με αριθμό 

67/2017 απόφασης του 

ΝΠΔΔ σχετικά με την 

έγκριση της Δ΄ 

αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2017  

Ομόφωνα 

29.  656.  Έγκριση της με αριθμό 

115/2017 απόφασης του 

ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, 

σχετικά με την έγκριση 

της 5ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους  

Ομόφωνα 

30.  657.  Έγκριση της με αριθμό 

212/2017 απόφασης του 

ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, 

σχετικά με την έγκριση 

της 4ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2017  

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων;1)  

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Ζαχαριάδη Παύλου και 3) 

Χρυσοχοίδη Ελευθέριου,  χωρίς να αναφέρουν τον 

λόγο 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, χωρίς να αναφέρει το λόγο 

 

31.  658.  Έγκριση της με αριθμό 

68/2017 απόφασης της 

ΔΕΠ, σχετικά με την Δ΄ 

Κατανομή δόσης των 

ΚΑΠ για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 

Ομόφωνα 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ και 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου πως, υπάρχει αλλαγή στο 

ποστό κατανομής, παρόλο που επανειλημμένα έχουν 

αναφερθεί στην αναγκαιότητα ύπαρξης μελέτης για την 



των σχολείων  κατανομή των ΚΑΠ στις σχολικές επιτροπές. 

 

32.  659.  Έγκριση νέας 

σύμβασης πώλησης 

φυσικού αερίου στο 

Δήμο Δράμας για το 

Δημοτικό Γυμναστήριο 

Αθλοπαιδιών Δήμου 

Δράμας (Κλειστό 

Γυμναστήριο – 

Κολυμβητήριο) και 

έκδοση εγγυητικής 

επιστολής από τη 

Συνεταιριστική 

Τράπεζα Δράμας   

Ομόφωνα 

33.  660.  Έγκριση διενέργειας 

συνοπτικού ανοικτού 

μειοδοτικού  

διαγωνισμού για την 

προμήθεια γραφικής 

ύλης και λοιπών υλικών 

γραφείου, υλικού 

εκτυπώσεων 

(εκτυπωτικό χαρτί Α4, 

Α3) για το οικονομικό 

έτος 2018  

Ομόφωνα 

34.  661.  Αποδοχή ή μη του υπ΄ 

αριθμ. 4/2017 πρακτικού 

της επιτροπής 

συμβιβαστικής επίλυσης 

φορολογικών διαφορών 

& αμφισβητήσεων του 

Δήμου μας, περί 

απόρριψης του 

αιτήματος συμβιβασμού 

του κ. Ευτυχίδη 

Βαρθολομαίου 

Ομόφωνα 

Περί απόρριψης του αιτήματος συμβιβασμού 

35.  662.  Αποδοχή ή μη του υπ΄ 

αριθμ. 5/2017 πρακτικού 

της επιτροπής 

συμβιβαστικής επίλυσης 

φορολογικών διαφορών 

& αμφισβητήσεων του 

Δήμου μας, περί 

απόρριψης του 

αιτήματος συμβιβασμού 

του κ. Ευτυχίδη 

Βαρθολομαίου 

Ομόφωνα 

Περί απόρριψης του αιτήματος συμβιβασμού 

36.  663.  Αποδοχή ή μη του υπ΄ 

αριθμ. 6/2017 πρακτικού 

της επιτροπής 

συμβιβαστικής επίλυσης 

φορολογικών διαφορών 

Ομόφωνα 

Περί απόρριψης του αιτήματος συμβιβασμού 



& αμφισβητήσεων του 

Δήμου μας, περί 

απόρριψης του 

αιτήματος συμβιβασμού 

του κ. Ευτυχίδη 

Βαρθολομαίου 

37.  664.  Αποδοχή ή μη του υπ΄ 

αριθμ. 7/2017 πρακτικού 

της επιτροπής 

συμβιβαστικής επίλυσης 

φορολογικών διαφορών 

& αμφισβητήσεων του 

Δήμου μας, περί 

απόρριψης του 

αιτήματος συμβιβασμού 

του κ. Ευτυχίδη 

Βαρθολομαίου 

Ομόφωνα 

Περί απόρριψης του αιτήματος συμβιβασμού 

38.  665.  Αποδοχή ή μη του υπ΄ 

αριθμ. 8/2017 πρακτικού 

της επιτροπής 

συμβιβαστικής επίλυσης 

φορολογικών διαφορών 

& αμφισβητήσεων του 

Δήμου μας, περί 

απόρριψης του 

αιτήματος συμβιβασμού 

του κ. Ευτυχίδη 

Βαρθολομαίου 

Ομόφωνα 

Περί απόρριψης του αιτήματος συμβιβασμού 

39.  666.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

παράβαση Κ.Ο.Κ. – 

Χαρίσκος Νικόλαος  

Κατά πλειοψηφία περί της διαγραφής 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων;1)  

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Ζαχαριάδη Παύλου και 3) 

Χρυσοχοίδη Ελευθέριου,  διότι τα επιχειρήματα που 

επικαλείται ο οφειλέτης δεν τεκμηριώνουν ότι δεν είναι 

ο κάτοχος του οχήματος. 

 

40.  667.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

παράβαση Κ.Ο.Κ. – 

EFG EUROBANK 

ERGASIAS 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε 

Ομόφωνα 

41.  668.  Διαγραφή ή μη οφειλής  

από τα Χ.Κ. 934/2017 

(αρχ. Χ. Κ. 1038/2016) 

«Τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2014» - 

Παπαδόπουλου Ανέστη 

Ομόφωνα 

42.  669.  Διαγραφή ή μη οφειλών 

α) από τα Χ.Κ. 934/2017 

(αρχ. Χ. Κ. 1038/2016) 

«Τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2014» και β) από 

το Χ.Κ. 1011/2017 

«Τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

Ομόφωνα 



έτους 2015» - 

Σαμουλαδά Παρασκευή 

43.  670.  Διαγραφή ή μη ποσού 

από τον χρηματικό 

κατάλογο 526/2017 και 

μείωση ή μη ποσού από 

τον χρηματικό κατάλογο 

1197/2017 για το τέλος 

επί των ακαθαρίστων 

εσόδων των κέντρων 

διασκέδασης, 

εστιατορίων και 

συναφών καταστημάτων 

έτους 2005- Τόκου Όλγα 

Ομόφωνα 

44.  671.  Εξέταση αιτήματος 

επιστροφής ποσού από 

τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) για 

τα έτη 2013, 2015 και 

2016 – Κουγιουμτζίδη 

Κων/νου  

Ομόφωνα 

45.  672.  Εξέταση αιτήματος 

επιστροφής ποσού από 

τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) για 

τα έτη 2014, 2015 και 

2016 – Αθανασιάδης 

Παναγιώτης  

Ομόφωνα 

46.  673.  Ορισμός μελών 

επιτροπής εκτίμησης 

ακινήτων (άρθρου 186 

Ν. 3463/2006) για το 

έτος 2018  

Ομόφωνα 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποίος αναφέρθηκε στις διατάξεις 

που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας, ότι 

είναι προ Καλλικράτη, και ότι το ορθό είναι να οριστούν 

δύο  (2) δημοτικοί σύμβουλοι. 

 

47.  674.  Συγκρότηση επιτροπής 

συμβιβαστικής επίλυσης 

φορολογικών διαφορών 

και αμφισβητήσεων για 

το έτος 2018  

Ομόφωνα 

48.  675.  Συγκρότηση επιτροπής 

για την διεξαγωγή 

δημοπρασιών εκποίησης 

ή εκμίσθωσης 

πραγμάτων του Δήμου, 

για το έτος 2018, του 

άρθρου 1 του ΠΔ 

270/1981 

Ομόφωνα 

49.  676.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής προμηθειών 

(άρθρου 221 Ν. 

4412/2016)  

Ομόφωνα 



50.  677.  Έγκριση παράτασης 

συμβάσεων  

Ομόφωνα 

51.  678.  Έγκριση παράτασης 

συμβάσεων  

Ομόφωνα 

52.  679.  Έκφραση βούλησης 

σύναψης 

προγραμματικής 

σύμβασης με την 

Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης /  

Π. Ε. Δράμας, για την 

υλοποίηση του έργου  

«Κατασκευή  2/θέσιου 

ολοήμερου 

νηπιαγωγείου 

Ξηροποτάμου /50 

νηπίων» και 

εξουσιοδότησης της 

Δ.Τ.Ε.της Π.Ε. Δράμας 

για ενέργειές της  

Ομόφωνα 

53.  680.  Έγκριση 1
ου

 

Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών 

(Α.Π.Ε.) και 1
ου

 

Πρωτοκόλλου 

Κανονισμού Τιμών 

Μονάδας Νέων 

Εργασιών 

(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του 

έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»  

Ομόφωνα 

54.  681.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Συντήρηση – 

Επισκευή 3
ου

  4
ου

 

Λυκείου Δράμας» 

Ομόφωνα 

55.  682.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Βελτίωση 

κτιρίου κοινοτικού 

καταστήματος 

Μυλοποτάμου» 

Ομόφωνα 

56.  683.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Βελτίωση  

αθλητικών 

εγκαταστάσεων γηπέδου 

ΤΚ Καλλιφύτου»  

Ομόφωνα 



57.  684.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία ΔΚ 

Ξηροποτάμου»  

Ομόφωνα 

58.  685.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Βελτίωση  

και εξοπλισμός παιδικής 

χαράς ΤΚ 

Μοναστηρακίου»  

Ομόφωνα 

59.  686.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου 

«Αποκατάσταση 

φθορών 

οδοστρωμάτων» 

Ομόφωνα 

60.  687.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ 

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ» 

Ομόφωνα 

61.  688.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο 

«Οδοποιία Δημ 

Κοινότητας 

Ξηροποτάμου» 

Ομόφωνα 

62.  689.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο 

«Οδοποιία ΤΚ 

Σιδηρονέρου 

Ομόφωνα 

63.   Έγκριση δαπάνης για 

την τοποθέτηση 1 

μετρητή ΦΟΠ για 

διαχωρισμό 

κυκλωμάτων λόγω 

αυξημένων φορτίων - 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

64.  690.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας 2017 Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  

Ομόφωνα 

65.  691.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας – 

επανεκτύπωση 

τουριστικού οδηγού 

Δήμου Δράμας 

Ομόφωνα 

66.  692.  Έγκριση απ΄ ευθείας 

ανάθεσης συμβάσεων 

συντήρησης – εργασιών  

Ομόφωνα 

67.  693.  Έγκριση   ανάθεσης σε 

τρίτο της εργασίας 

«Ανάθεση 

χωματουργικών και 

άλλων εργασιών με τη 

χρήση μηχανημάτων 

έργου και μεταφοράς 

υλικών με φορτηγά ΔΧ 

Ομόφωνα 



για τα έτη 2016-2017 

(μέρος)» με τη 

διαδικασία δημόσιου  

συνοπτικού 

διαγωνισμού για το έτος 

2018  

68.  694.  Συγκρότηση τριμελoύς 

επιτροπής παραλαβής 

αντικειμένου 

τμηματικού ή 

συνολικού, σύμβασης 

παροχής γενικών 

υπηρεσιών για το έτος 

2018, της Δ/νσης 

Περ/ντος και Πρασίνου  

του Δήμου Δράμας -  

Ομόφωνα 

69.  695.  Τροποποίηση της αριθμ. 

576/2015 ΑΔΣ με θέμα 

«Έγκριση υποβολής 

πρότασης 

χρηματοδότησης στο 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 

«Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής 

Συνδρομής» στην 

Κ.Σ1/2015/2016 

πρόσκληση του 

Υπουργείου Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και 

ορισμός Υπευθύνου 

Υλοποίησης του Έργου  

Ομόφωνα 

70.  696.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης υπαλλήλων 

Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

71.  697.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Ομόφωνα 

72.  698.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Ομόφωνα 

 

 

 

 

 

 

Δράμα   21-12-2017 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


