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      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  277.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

 Έγκριση υπογραφής 

της «Ένταξης 

Χρηματοδότησης» του 

έργου με τίτλο “City 

Changer Cargo Bike” 

του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020» 

Ομόφωνα 

 

 

2.  278.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Μετακίνηση 

εντεταλμένου 

συμβούλου 

Ομόφωνα 

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου πως, συνήθως 

καταψηφίζουν ως παράταξη τις μετακινήσεις διότι δεν 

υπάρχει ενημέρωση για τα αποτελέσματα αλλά, επειδή 

το θέμα εισάγεται έγκαιρα , ψηφίζουν θετικά 

ευελπιστώντας ότι θα υπάρξει ενημέρωση αργότερα 

για τα αποτελέσματα της μετακίνησης  

3.  279.  Έγκριση της 107/2018 

ΑΔΣ της ΔΕΥΑΔ με 

θέμα «Τροποποίηση της 

υπ’ αρ. 279/2013 

απόφασης Δ.Σ. 

Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ( υπ’ αρ. 

600/2013  απόφαση 

Δημοτικού                                                                        

Συμβουλίου) α) Χρέωση 

όλων των τελών και 

δαπανών που ανήκουν 

στους πόρους της 

επιχείρησης ( αρ.5 Ν. 

4483/2017) σε όλους 

τους καταναλωτές και    

β) Τροποποίηση 

τιμολογίου Γενικού 

Νοσοκομείου Δράμας 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων:1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Χαρίσκου Νικολάου και 

5) Μυστακίδη Ιωάννη, αφού ανέφεραν πως ενώ λήγει 

η θητεία της δημοτικής αρχής σε ένα χρόνο, δεν 

παρουσίασε τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΔ, πέραν 

της παρούσης, επιβαρύνοντας το κόστος ύδρευσης και 

αποχέτευσης σε μερικές κατηγορίες πολιτών. Η 

διακριτική συμπεριφορά προς το Νοσοκομείο, αν 

θωρηθεί θεμιτή, δεν πρέπει να περιορίζεται στο 

Νοσοκομείο. Υπάρχουν κι άλλοι φορείς και μάλιστα 

φορείς του Δήμου, που προσφέρουν κοινωνική εργασία 

υγείας και πρόνοιας όπως, ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ, σχολεία, 

παιδικοί σταθμοί. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου συμφωνώντας με τους 

ανωτέρω, θέτοντας το ερώτημα πώς μπορεί κάποιος να 

ψηφίσει μια πρόταση για το Νοσοκομείο, όταν εδώ και 

4 χρόνια δεν γνωρίζει τι γίνεται στη ΔΕΥΑΔ και 

προσθέτοντας πως δεν πρέπει να πληρώνουν οι 

υπηρεσίες σε δημόσιες υπηρεσίες. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, αναφέροντας πως είναι 

θαύμα που εισάγεται θέμα τιμολογιακής πολιτικής 

μετά από 4 χρόνια διοίκησης της δημοτικής αρχής και 

θέτοντας το ερώτημα, τι όριζε το προεκλογικό 

πρόγραμμά της για τη ΔΕΥΑΔ και τι έχει γίνει. 



4.  280.  Έγκριση της 58/2018 

ΑΔΣ του ΠΟΦΤΜΜ 

Δράμας, σχετικά με τα 

απολογιστικά στοιχεία 

οικ. έτους 2017  

Ομόφωνα 

5.  281.  Έγκριση της 122/2018 

απόφασης της Ο.Ε., 

σχετικά με την 5
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2018  

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη 

διότι, δεν ψήφισαν τον προϋπολογισμό, οπότε δεν 

ψηφίζουν και οποιαδήποτε αναμόρφωσή του. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, για τους λόγους που δεν 

ψήφισε και τον προϋπολογισμό, αναφέροντας όμως 

πως, αν υπήρχε δυνατότητα να ψηφίσει κατά ΚΑ, θα 

ψήφιζε θετικά για κάποιους. 

6.   Έγκριση της 17/2018 

απόφασης – πρότασης 

της ΕΠΖ, σχετικά με τη 

σύνταξη κανονισμού 

λειτουργίας της λαϊκής 

αγοράς του Δήμου 

Δράμας - 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

7.  282.  Τροποποίηση της 

219/2018 ΑΔΣ με θέμα 

«Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας τροφίμων & 

λοιπών αναλώσιμων 

ειδών παντοπωλείου και 

έγκριση διενέργειας 

διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια Τροφίμων 

& Λοιπών αναλώσιμων 

Ειδών Παντοπωλείου» 

του Δήμου Δράμας, των 

Νομικών του 

Προσώπων και 

Επιχειρήσεων, για το 

οικονομικό έτος 2019» 

Ομόφωνα  

8.  283.  Τροποποίηση της 

134/2017 ΑΔΣ, όπως 

τροποποιήθηκε με την 

193/2018 ΑΔΣ, με θέμα: 

«Τροποποίηση της 

134/2017 ΑΔΣ, όπως 

τροποποιήθηκε με την 

193/2018, σχετικά με τον 

ορισμό μελών της 

Επιτροπής Τουριστικής 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη, ψηφίζοντας λευκό διότι, δεν 

γνωρίζουν την προτεινόμενη.   

 



Προβολής και 

Ανάπτυξης του Δήμου 

Δράμας»  

9.  284.  Έγκριση ανάληψης 

λειτουργίας και 

συντήρησης της πράξης 

με τίτλο «ΕΞΥΠΝΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ»  

Ομόφωνα 

10.  285.  Συγκρότηση 

πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας 

τριμελoύς επιτροπής 

παραλαβής αντικειμένου 

τμηματικού ή 

συνολικού, σύμβασης 

προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια και 

εγκατάσταση 

μετρητικού εξοπλισμού  

για την υλοποίηση 

ενταγμένης δράσης του 

έργου με τίτλο ''Joint 

actions for the 

development and 

implementation of new 

technologies for the 

optimal management of 

water resources in the 

urban environment'' και 

ακρωνύμιο ''LYSIS''»  

Ομόφωνα 

11.  286.  Παράταση χρόνου της 

σύμβασης για την  

εκπόνηση της μελέτης 

με τίτλο «Διαχειριστική 

μελέτη πάρκου Αγίας 

Βαρβάρας  του Δήμου 

Δράμας»  

Ομόφωνα 

 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

1) Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη 

πως ψηφίζουν το θέμα, θεωρούν όμως ότι οι λόγοι 

είναι προσχηματικοί ενώ, άλλοι είναι οι πραγματικοί. 

 

12.  287.  Έγκριση της 18/2018 

απόφασης – πρότασης 

της ΕΠΖ, σχετικά με την 

τοποθέτηση βάσεων 

στάθμευσης ποδηλάτων 

στο πλαίσιο των 

δράσεων της 

Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 

Κινητικότητας 2017  

Ομόφωνα 

 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

1) Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη ότι 

έγινε αναφορά στην μεγάλη πρωτοτυπία του έργου 

όσον αφορά το Δήμο Δράμας , για πρώτη φορά. 

 



13.  288.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « Αποκατάσταση 

φθορών 

οδοστρωμάτων»  

Ομόφωνα 

14.  289.  Έγκριση δαπάνης για 

μετατόπιση κολόνας 

φωτισμού στη Δ.Κ. 

Δράμας  

Ομόφωνα 

15.  290.  Έγκριση δαπάνης για τη 

χορήγηση νέας παροχής 

για τη σύνδεση στο 

δίκτυο χαμηλής τάσης 

του ακινήτου στη Δ/νση 

Πάρκο Αρκαδικού  

Ομόφωνα 

16.  291.  Κάλυψη κενών 

οργανικών θέσεων της 

Δ/νσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης με 

τακτικό προσωπικό  

Ομόφωνα 

Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη 

πως τους προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι, παρότι το 

θέμα συνοδεύεται από αίτημα της υπηρεσίας για 

πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού, το οποίο δεν 

ικανοποιήθηκε ενώ, μπορούσε να ικανοποιηθεί 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται για τους 

εποχιακούς και έκτακτους υπαλλήλους, 

χρησιμοποιείται για την πρόσληψη των μονίμων 

υπαλλήλων 

17.  292.  Καθορισμός αριθμού 

μαθητευόμενων 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης 

(Μεταλυκειακό Έτος – 

Τάξη Μαθητείας 

ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία 

ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία 

Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση 

στο Δήμο Δράμας κατά 

το σχολικό έτος 2018-

2019  

Ομόφωνα 

 

18.  293.  Καταστροφή μέσω 

ανακύκλωσης παλαιού 

κινητού εξοπλισμού που 

δεν έχει καμία αξία  

Ομόφωνα 

 

Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων: 1)) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη πως διαφωνούν με το ότι δεν έχει 

καμία αξία ο προς καταστροφή εξοπλισμός 

19.  294.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Ομόφωνα 

 

 



20.  295.  Έγκριση   εξόδων   

μετακίνησης  

υπαλλήλων  Δήμου 

Δράμας για το μήνα 

Απρίλιο  

Ομόφωνα 

 

 

21.  296.  Έγκριση της 23/2018 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με την 

κατανομή πιστώσεων 

των ΚΑΠ για επισκευή 

και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων έτους 

2018 (ΣΑΤΑ)  

Ομόφωνα 

 

 

22.  297.  Παραχώρηση του 

δικαιώματος χρήσης 

δημοτικού δρόμου  

Ομόφωνα 

23.  298.  Έγκριση της 17/2018 

απόφασης της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με την 

παραχώρηση χρήσης 

χώρου για την 

πραγματοποίηση 

εκδήλωσης  

Ομόφωνα 

24.  299.  Ονοματοδοσία αίθουσας 

σε αίθουσα «Γεώργιος 

Παρασίδης»  

Ομόφωνα 

25.  300.  Εξέταση αιτήματος της 

εταιρίας «EUROLEASE 

SERVICES Α.Ε.», για 

διαγραφή οφειλής, από 

τον χρηματικό κατάλογο 

909/2012, που αφορά 

παράβαση Κ.Ο.Κ. οικ. 

έτους 2009 

Ομόφωνα 

26.  301.  Εξέταση αιτήματος του 

κ. Μπερμπερίδη 

Δημητρίου του 

Νικολάου, για διαγραφή 

οφειλής, από τον 

χρηματικό κατάλογο 

986/2016, που αφορά 

παράβαση Κ.Ο.Κ. οικ. 

έτους 2011  

Ομόφωνα 

27.  302.  Εξέταση αιτήματος του 

κ. Κοτανίδη 

Θεοφύλακτου του 

Ιωάννη, για 

παραχώρηση χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου, 

επί της οδού Εθνικής 

Αμύνης 59  

Ομόφωνα 



28.  303.  Εξέταση αιτήματος του 

κ. Τελλίδη Παρασκευά 

του Ιωάννη, σχετικά με 

την επιστροφή ποσού 

από παράβαση Κ.Ο.Κ. 

έτους 2012  

Ομόφωνα 

29.   Αυθαίρετη κατάληψη  

δημοτικής έκτασης 20 

τ.μ. στον Κορύλόβο -  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

30.  304.  Κήρυξη πλειοδότη ως 

έκπτωτου λόγω 

παρέλευσης άπρακτης 

της 10ήμερης 

προθεσμίας για την 

υπογραφή της σύμβασης 

μίσθωσης και κίνηση 

διαδικασίας απόδοσης 

χρήσης των 

καταστημάτων με 

αριθμό 17 & 18 στην 

δημοτική λαχαναγορά 

Αρκαδικού  

Ομόφωνα 

31.  305.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας της Δ/νσης 

Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας 

& Πολιτισμού  

Ομόφωνα 

32.  306.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας της Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών 

Ομόφωνα 

33.  307.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας της Δ/νσης 

Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης & 

Πληροφορικής 

Ομόφωνα 

34.  308.  Έγκριση ανάθεσης της 

υπηρεσίας « Λειτουργία 

δημοτικού κυνοκομείου 

και διαχείριση 

αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς για το έτος 

2019  

Ομόφωνα 

35.  309.  Έγκριση της 15/2018 

απόφασης – πρότασης 

της Ε.Π.Ζ., σχετικά με 

την κοπή δέντρων στα 

Α΄ και Β΄ Κοιμητήρια 

Δράμας  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1)) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη διότι, υπάρχουν κι άλλες λύσεις 

εκτός από την κοπή των δέντρων 

 

 

 

 

 



 

Δράμα   12-06-2018 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


