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      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  310.  1
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έκδοση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκών αγορών 

Ομόφωνα 

 

 

2.  311.  2
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Χορήγηση άδειας 

Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών εντός 

καταστήματος 

Ομόφωνα 

 

 

3.  312.  3
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση   εξόδων   

μετακίνησης  

υπαλλήλων  Δήμου 

Δράμας για το μήνα 

Ιούνιο 2018 

Ομόφωνα 

 

4.  313.  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ και 

Ενημέρωση του Δ.Σ. 

σχετικά με την εξέλιξη 

του θέματος της 

διαμόρφωσης των 

πεζοδρομίων επί των 

οδών Πατριάρχου 

Διονυσίου , Σεφέρη και 

Βάρναλη  – 

Τροποποίηση της 

μελέτης του έργου με 

τίτλο : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ» 

ΕΤΟΥΣ 2017 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη 

πως, συμφωνούν με την πρόταση του αρμόδιου 

Αντιδημάρχου, με την προϋπόθεση όμως ότι, θα 

εφαρμοστούν πλήρως και στο σύνολό τους τα 

αναφερόμενα στις προτάσεις α΄, β΄ και γ΄ της 

υπηρεσίας, χωρίς καμία αποσπασματική εφαρμογή 

οποιοασδήποτε από αυτές.  

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο πρόεδρος και μέλη 

της Οικολογικής Κίνησης Δράμας, οι οποίοι 

συμφώνησαν με την πρόταση του αρμόδιου 

Αντιδημάρχου 

 

Το  Δ.Σ.       ο μ ό φ ω ν α 

 

 Υιοθετεί  τις προτάσεις της υπηρεσίας α΄ 

και β΄ σε επίπεδο τροποποίησης μελέτης, του 

έργου με τίτλο : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ» 

ΕΤΟΥΣ 2017. Συγκεκριμένα προτάθηκαν : 

α) Η διαπλάτυνση της οδού  Πατρ. Διονυσίου σε 

‘βάρος’ του υφιστάμενου καταστρώματος της οδού , 

κατά 1,70 μ. , έτσι ώστε , να δημιουργηθεί πεζοδρόμιο 

πλάτους 2,05 μ. (min σύμφωνα με τις προδιαγραφές για 

το αντίστοιχο πλάτος δρόμου) και αφού αυτό (το 

πεζοδρόμιο) διαχωριστεί κατά μήκος από την περιοχή 

που καταλαμβάνουν τα πλατάνια και ο χρήσιμος χώρος 

πέριξ αυτών , με κράσπεδο κήπου , να διαμορφωθεί ένα 

‘παρτέρι’ πλάτους 3,10 μ. στο οποίο θα αποξηλωθούν οι 

υφιστάμενες πλάκες πεζοδρομίου , θα καλυφθεί με 



κατάλληλο υλικό (διαβαθμισμένο αδρανές) και θα 

‘απομονωθεί ’ από το πεζοδρόμιο . Τα πλατάνια κατά 

μήκος δε θα απαιτηθεί να κοπούν.  

β) Λόγω της παραπάνω διαμόρφωσης κατά 

μήκος της οδού Πατρ. Διονυσίου και μεταξύ των οδών 

Σεφέρη και 19
ης

 Μαΐου , η στάθμευση παρά την οδό , 

δεν θα είναι επιτρεπτή. Πριν όμως από την οδό Σεφέρη 

(κατά το ρεύμα κίνησης ) στην οδό Πατρ. Διονυσίου και 

από την οδό Εθν. Αμύνης,  η στάθμευση θα συνεχίζει να 

επιτρέπεται (όπως και σήμερα) . 

Επομένως, με την προτεινόμενη (όπως 

παραπάνω) διαπλάτυνση του πεζοδρομίου , μετά την 

οδό Σεφέρη και στην (απίθανη αλλά δυνατή) περίπτωση 

που κανένα αυτοκίνητο δεν θα είναι παρκαρισμένο κατά 

μήκος  από το Ξενία ως την οδό Σεφέρη , αυτόματα θα 

είναι ελεύθερες 2 λωρίδες κυκλοφορίας , με αποτέλεσμα 

το όχημα που θα κινείται στο δεξιό ρεύμα με 

κατεύθυνση προς βορρά , να κινδυνεύει να προσκρούσει 

στο πεζοδρόμιο μετά την διασταύρωση με την οδό 

Σεφέρη . 

Προς αποφυγή λοιπόν του παραπάνω 

(ρεαλιστικά απίθανου) κινδύνου, η Υπηρεσία μας 

προτείνει την κατασκευή ειδικών προεξοχών στο 

πεζοδρόμιο της οδού Πατριάρχου Διονυσίου και για το 

τμήμα μεταξύ του πέρατος εισόδου στο Parking του 

ξενοδοχείου Ξενία, έως τη διασταύρωση με την οδό 

Σεφέρη (όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο 

διάγραμμα). 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α 

σε επίπεδο τροποποίησης μελέτης, του έργου με 

τίτλο : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2017 

 

 

 Τη διαπλάτυνση της οδού Σεφέρη σε 

‘βάρος’ του υφιστάμενου καταστρώματος της οδού , 

κατά 1,70 μ. , έτσι ώστε , να δημιουργηθεί πεζοδρόμιο 

πλάτους 2,05 μ. (min σύμφωνα με τις προδιαγραφές για 

το αντίστοιχο πλάτος δρόμου) και αφού αυτό (το 

πεζοδρόμιο) διαχωριστεί κατά μήκος από την περιοχή 

που καταλαμβάνουν τα πλατάνια και ο χρήσιμος χώρος 

πέριξ αυτών , με κράσπεδο κήπου , θα διαμορφωθεί ένα 

‘παρτέρι’ πλάτους 3,10 μ. στο οποίο θα αποξηλωθούν οι 

υφιστάμενες πλάκες πεζοδρομίου , θα καλυφθεί με 

κατάλληλο υλικό (διαβαθμισμένο αδρανές) και θα 

‘απομονωθεί ’ από το πεζοδρόμιο . Τα πλατάνια κατά 

μήκος δε θα απαιτηθεί να κοπούν.  

Προκειμένου δε, να γίνεται απρόσκοπτα η 

κίνηση στην οδό, η οποία θα συνεχίσει να είναι διπλής 

κατεύθυνσης , θα απαγορευτεί η στάθμευση – κατά το 

ρεύμα ανόδου προς την οδό Βάρναλη- , κατά μήκος της 

βόρειας πλευράς του Δημοτικού κήπου.  

 

 Τη διατήρηση των 4 πλατάνων που 

βρίσκονται επί της οδού Βάρναλη  (από την είσοδο του 

δημοτικού parking έως την οδό Σεφέρη) με την 

κατασκευή προκηπίου (αποξήλωση των υφιστάμενων 

πλακοστρώσεων – τσιμεντοστρώσεων και επίχωση της 



υφιστάμενης επιφάνειας με κατάλληλο υλικό) και 

κατασκευή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, του 

πεζοδρομίου στο βόρειο τμήμα της οδού Βάρναλη (από 

την οδό Παρμενίδη έως την οδό Σεφέρη) ώστε να είναι 

προσπελάσιμο από όλους τους πολίτες.  

 

5.  314.  Έγκριση των 160/2018 

και 174/2018 

αποφάσεων της Ο.Ε., 

σχετικά με την 6
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2018 και της 

συμπληρωματικής 

αυτής 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) 

Μυστακίδη Ιωάννη, όχι μόνο γιατί δεν ψήφισαν τον 

προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζουν και οποιαδήποτε 

αναμόρφωσή του αλλά και γιατί παρατηρείται 

μετακίνηση χρημάτων σε πολλές αναμορφώσεις, από 

τον Κ.Α. – αποθήκη για το Κολυμβητήριο και διότι οι 

μελέτες σύνταξης φακέλου μελέτης έργου, ενώ 

εισήχθησαν δύο φορές κατεπειγόντως στην Ο.Ε., τώρα 

διαγράφονται. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, για τους λόγους που δεν 

ψήφισε και τον προϋπολογισμό, αναφέροντας πως, αν 

υπήρχε δυνατότητα να ψηφίσει κατά ΚΑ, θα ψήφιζε 

θετικά για κάποιους. 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, για τους λόγους που δεν 

ψήφισε και τον προϋπολογισμό και προθέτοντας πως 

αν η δημοτική αρχή ήθελε να δώσει λύση γι το 

Κολυμβητήριο, δεν θα αντιμετώπιζε το θέμα όπως το 

αντιμετωπίζει. 

6.   Έγκριση της 87/2018 

απόφασης του ΔΣ της 

ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με 

την 3
η
 τροποποίηση του 

προϋπολογισμού έτους 

2018  

 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη γιατί φυσικά δεν ψήφισαν τον 

προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζουν και καμία 

αναμόρφωσή του , επισημαίνοντας πως είναι 

αποκαρδιωτικό, τον μήνα Ιούλιο 2018 να μην έχει 

ακόμη ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την ηχητική 

κάλυψη των εκδηλώσεων και να εισάγονται δαπάνες της 

Ονειρούπολης προηγουμένων ετών. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζει και καμία 

αναμόρφωσή του , επισημαίνοντας πως πρέπει να πάψει 

να υφίσταται η συγκεκριμένη επιχείρηση. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζει και καμία 

αναμόρφωσή του 

7.  315.  Έγκριση της 93/2018 

απόφασης του ΔΣ της 

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., σχετικά 

με την ακύρωση της αρ. 

28/2018 απόφασης του 

ΔΣ αυτής και λήψη νέας 

για την έγκριση αμοιβής 

ορκωτών ελεγκτών για 

Ομόφωνα 

 



τη διενέργεια 

διαχειριστικού ελέγχου 

προηγούμενων χρήσεων 

της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.  

8.  316.  Έγκριση της αριθ. 

68/2018 απόφασης του 

Δ.Σ. του Πολιτιστικού 

Οργανισμού - Φεστιβάλ 

Ταινιών Μικρού 

Μήκους Δράμας, 

σχετικά με την 2
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2018  

Ομόφωνα 

9.  317.  Έγκριση της 54/2018 

απόφασης του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ, σχετικά με τα 

απολογιστικά στοιχεία 

οικ. έτους 2017  

Ομόφωνα 

10.  318.  Κατανομή πιστώσεων 

στις δημοτικές και 

τοπικές κοινότητες για 

κάλυψη επενδυτικών 

δαπανών 2019  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννης, ψηφίζοντας λευκό και 

αναφέροντας πως η πρόταση του Αντιδημάρχου 

διενεμήθη τελευταία στιγμή και δεν μπορούν να 

γνωρίζουν τι και γιατί έγινε 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος ανέφερε ότι δεν 

συμφωνεί με τα ποσοστά 80% 20%. Θεωρεί πως πρέπει 

να ιεραρχούνται ποια έργα πρέπει προηγηθούν ανάλογα 

με τη σοβαρότητά τους  και να μη κατανέμονται τα 

χρήματα με πληθυσμιακά η ψηφοθηρικά κριτήρια. 

  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, αναφέροντας πως η 

κατανομή πρέπει να γίνεται με διαφορετική διαδικασία 

και όχι να είναι απλά λογιστική. Να προηγείται 

συζήτηση επί των έργων που έχουν σκοπό να 

εκτελέσουν οι κοινότητες και να δίνεται βαρύτητα σ 

αυτές που δείχνουν ότι έχουν να κάνουν έργο  

11.  319.  Αποδοχή όρων ένταξης 

της πράξης με τίτλο 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕ

Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 - 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ 

ΔΡΑΜΑΣ» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5029411 στο 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 

««Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής 

Συνδρομής» του 

Ομόφωνα 

 

 



Ταμείου Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους 

Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-

2020  

12.  320.  Υποβολή πρότασης του 

Δήμου στο πλαίσιο του 

τοπικού προγράμματος 

GLLD/LEADER Ν. 

Δράμας με τίτλο 

«Κέντρο ερμηνείας 

οίνου και 

Αποσταγμάτων Δράμας»  

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννης ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ διότι, το 

κτίριο είναι δωρεά από Χωριστιανό για άλλο σκοπό και 

σε πάρα πολλούς κατοίκους, υπάρχουν επιφυλάξεις για 

την αλλαγή της χρήσης που προτείνεται 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ, 

αναφέροντας πως σαφώς είναι υπέρ της δημιουργίας 

μουσείου και μάλιστα στη Χωριστή αλλά, έχει 

επιφυλάξεις για το τι θα γίνει μετά από 9 χρόνια  

13.  321.  Έγκριση   διενέργειας 

συνοπτικού 

διαγωνισμού για την 

ανάθεση σύμβασης 

παροχής γενικών 

υπηρεσιών με τίτλο  

«Σχεδιασμός και 

ανάλυση προηγμένων 

τεχνολογικά 

συστημάτων για τη 

διαχείριση υδάτων στον 

αστικό ιστό (3.1.1)  και   

Έκθεση αξιολόγησης 

και εκτίμηση της 

απόδοσης των 

πιλοτικών δράσεων με 

γνώμονα τη βέλτιστη 

χρήση της περίσσειας 

νερού (4.1.1) στο πλαίσιο 

υλοποίησης δράσεων 

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”» , 

το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από 

το Πρόγραμμα 

Ευρωπαϊκής 

Διασυνοριακής 

Συνεργασίας 

INTERREG V-A 

''Ελλάδα – Βουλγαρία 

2014-2020'' 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννης ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ ( χωρίς να 

είναι αρνητική η ψήφος τους όπως ανέφεραν) διότι, 

θεωρούν ότι πρόκειται για πρόγραμμα που σε άλλη 

χρονική περίοδο σε σχέση με το εύρος της θητείας μιας 

δημοτικής αρχής πρέπει να προχωρά. Έρχεται πολύ 

αργά και δεν γνωρίζουν τι σκοπιμότητα έχει με το 

υπόλοιπο χρονικό διάστημα αυτή η διαδικασία. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ,  (χωρίς 

να είναι αρνητική η ψήφος του όπως ανέφερε), γιατί 

έχει επιφυλάξεις και δεν μπορεί να αντιληφθεί την 

πρακτική αξία του προγράμματος 

 

14.  322.  Έγκριση   διενέργειας 

ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με ανοικτή 

διαδικασία για την 

ανάθεση σύμβασης 

παροχής γενικών 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννης ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ ( χωρίς να 

είναι αρνητική η ψήφος τους όπως ανέφεραν) διότι, 



υπηρεσιών με τίτλο  

«Περιγραφή και 

σημασία των υδάτινων 

πόρων στη 

διασυνοριακή περιοχή 

(D3.1.2), Αξιολόγηση 

της προσβασιμότητας 

και της διασύνδεσης 

των πιθανών Γεωτόπων 

στην Ελληνική περιοχή 

(D3.1.3) και 

Χαρτογράφηση και 

περιγραφή των 

Γεωτόπων – Ελληνική 

περιοχή (D3.1.4), στο 

πλαίσιο υλοποίησης 

δράσεων του έργου με 

τίτλο:   ''Creation of a 

cross-border Water 

Assets Geopark in 

Nestos area'' και 

ακρωνύμιο ''CB Water 

Geopark''», το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από 

το Πρόγραμμα 

Ευρωπαϊκής 

Διασυνοριακής 

Συνεργασίας 

INTERREG V-A 

''Ελλάδα – Βουλγαρία 

2014-2020'' 

θεωρούν ότι πρόκειται για πρόγραμμα που σε άλλη 

χρονική περίοδο σε σχέση με το εύρος της θητείας μιας 

δημοτικής αρχής πρέπει να προχωρά. Έρχεται πολύ 

αργά και δεν γνωρίζουν τι σκοπιμότητα έχει με το 

υπόλοιπο χρονικό διάστημα αυτή η διαδικασία. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ,  (χωρίς 

να είναι αρνητική η ψήφος του όπως ανέφερε), γιατί 

έχει επιφυλάξεις και δεν μπορεί να αντιληφθεί την 

πρακτική αξία του προγράμματος 

 

15.  323.  Έγκριση   ανάθεσης σε 

τρίτο της εργασίας 

«Εκχιονισμός και 

αποπαγοποίηση 

περιοχής Δήμου Δράμας 

για τη χειμερινή περίοδο 

Νοέμβριος 2018 – 

Απρίλιος 2019» με 

ανοικτή διαδικασία   

δημόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  

Ομόφωνα 

Με την αναφορά του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, αναγκαστικά ψηφίζει 

θετικά, παρόλο που η δημοτική αρχή είχε υποσχεθεί ότι 

θα φροντίσει για χειριστές και μηχανήματα και τώρα, 

μετά 4 χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα και τα χρήματα θα 

δοθούν σε ιδιώτη. 

 

16.  324.  Συναίνεση  για την 

εφαρμογή ή όχι της 

μεθόδου ψεκασμού 

υπέρμικρου όγκου 

(ULV) από τον αέρα και 

το έδαφος για την 

καταπολέμηση  

κουνουπιών κατά το 

έτος 2018 στα όρια του 

δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννης πως, πρέπει να γίνεται 

συστηματικός έλεγχος διότι δεν τηρούνται οι όροι από 

τους αναδόχους (π.χ. για τις προβλεπόμενες ώρες, την 

ταχύτητα των οχημάτων). 

 

17.  325.  Έγκριση διενέργειας 

συνοπτικού 

διαγωνισμού για την 

ανάθεση σύμβασης 

παροχής γενικών 

υπηρεσιών με τίτλο 

«Υλοποίηση των 

δράσεων Επικοινωνίας 

και Διάδοσης (Πακέτο 

Εργασίας 2 –

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννης ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ ( χωρίς να 

είναι αρνητική η ψήφος τους όπως ανέφεραν) διότι, 

θεωρούν ότι πρόκειται για πρόγραμμα που σε άλλη 

χρονική περίοδο σε σχέση με το εύρος της θητείας μιας 

δημοτικής αρχής πρέπει να προχωρά. Έρχεται πολύ 

αργά και δεν γνωρίζουν τι σκοπιμότητα έχει με το 

υπόλοιπο χρονικό διάστημα αυτή η διαδικασία. 



Communication and 

Dissemination) και 

Ολοκληρωμένης 

Αξιολόγησης (Πακέτο 

Εργασίας 4 – Integrated 

Assessment) του έργου 

“Joint actions for the 

development and 

implementation of new 

technologies for the 

optimal management of 

water resources in the 

urban environment” και 

ακρωνύμιο “LYSIS”», 

το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από 

το Πρόγραμμα 

Ευρωπαϊκής 

Διασυνοριακής 

Συνεργασίας 

INTERREG V-A 

“Ελλάδα – Βουλγαρία 

2014-2020” 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ,  (χωρίς 

να είναι αρνητική η ψήφος του όπως ανέφερε), γιατί 

έχει επιφυλάξεις και δεν μπορεί να αντιληφθεί την 

πρακτική αξία του προγράμματος 

 

 

18.  326.  Έγκριση διενέργειας 

συνοπτικού 

διαγωνισμού για την 

ανάθεση σύμβασης 

παροχής γενικών 

υπηρεσιών με τίτλο 

«Υλοποίηση των 

δράσεων Επικοινωνίας 

και Διάδοσης (Πακέτο 

Εργασίας 2 – 

Communication & 

Dissemination) και 

Διοργάνωσης 

Εκδηλώσεων (Πακέτο 

Εργασίας 5 – 

Organization of events), 

του έργου “Creation of a 

cross-border Water 

Assets Geopark in 

Nestos Area” και 

ακρωνύμιο “ CB Water 

Geopark”», το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από 

το Πρόγραμμα 

Ευρωπαϊκής 

Διασυνοριακής 

Συνεργασίας 

INTERREG V-A 

“Ελλάδα  

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννης ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ ( χωρίς να 

είναι αρνητική η ψήφος τους όπως ανέφεραν) διότι, 

θεωρούν ότι πρόκειται για πρόγραμμα που σε άλλη 

χρονική περίοδο σε σχέση με το εύρος της θητείας μιας 

δημοτικής αρχής πρέπει να προχωρά. Έρχεται πολύ 

αργά και δεν γνωρίζουν τι σκοπιμότητα έχει με το 

υπόλοιπο χρονικό διάστημα αυτή η διαδικασία. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ,  (χωρίς 

να είναι αρνητική η ψήφος του όπως ανέφερε), γιατί 

έχει επιφυλάξεις και δεν μπορεί να αντιληφθεί την 

πρακτική αξία του προγράμματος 

 

19.  327.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

της Α΄ Φάσης της 

υπηρεσίας με απ’ 

ευθείας ανάθεση 

“ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

(ΔΡΑΣΗ 1.1.2) ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννης ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ ( χωρίς να 

είναι αρνητική η ψήφος τους όπως ανέφεραν) διότι, 

θεωρούν ότι πρόκειται για πρόγραμμα που σε άλλη 

χρονική περίοδο σε σχέση με το εύρος της θητείας μιας 

δημοτικής αρχής πρέπει να προχωρά. Έρχεται πολύ 

αργά και δεν γνωρίζουν τι σκοπιμότητα έχει με το 



ΕΡΓΟΥ «Joint actions 

for the development and 

implementation of new 

technologies for the 

optimal management of 

water resources in the 

urban environment» 

ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 

«LYSIS», ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΔΑΦΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

INTERREG V-A 

ΕΛΛΑΔΑ - 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-

2020” 

υπόλοιπο χρονικό διάστημα αυτή η διαδικασία. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ,  (χωρίς 

να είναι αρνητική η ψήφος του όπως ανέφερε), γιατί 

έχει επιφυλάξεις και δεν μπορεί να αντιληφθεί την 

πρακτική αξία του προγράμματος 

 

 

 

20.  328.  Κάλυψη μίας κενής 

οργανικής θέσης της 

Δ/νσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης με 

τακτικό προσωπικό  

Ομόφωνα 

 

 

21.  329.  Απ΄ ευθείας εκμίσθωση 

του δημοτικού 

ποδοσφαιρικού γηπέδου 

του Αθλητικού 

Πολιτιστικού Κέντρου 

“Δ. Κραχτίδη” για την 

διοργάνωση συναυλίας, 

στα πλαίσια του άρθρου 

192 παρ. 2 του ΔΚΚ  

(Ν.3463/2006)  

Ομόφωνα 

 

 

22.  330.  Απ΄ ευθείας εκμίσθωση 

του Αθλητικού 

Πολιτιστικού Κέντρου 

“Δ. Κραχτίδη” για την 

παρουσίαση μίας (1) 

παράστασης του 

Κλασικού Μπαλέτου 

του Θεάτρου της 

Μόσχας – Μπαλέτο της 

Ρωσίας, στα πλαίσια του 

άρθρου 192 παρ. 2 του 

ΔΚΚ(Ν.3463/2006)  

Ομόφωνα 

23.  331.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

τον χρηματικό κατάλογο 

1015/2017 ποσού  385,64 

€ Οικ. Έτους 2011 και 

από τον χρηματικό 

κατάλογο 1016/2017 

ποσού 385,64 €, που 

αφορούν την επιβολή 

τέλους 0,5% επί των 

ακαθαρίστων εσόδων 

των κέντρων 

διασκέδασης, 

εστιατορίων και 

συναφών καταστημάτων 

– Δημητριάδης Συμεών  

Ομόφωνα 



24.  332.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

τον χρηματικό κατάλογο 

1633/2010 ποσού 27,32 

€, που αφορούν την 

επιβολή τέλους 0,5% επί 

των ακαθαρίστων 

εσόδων των κέντρων 

διασκέδασης, 

εστιατορίων και 

συναφών καταστημάτων 

– Παπαδόπουλος 

Θεόδωρος  

Ομόφωνα 

25.  333.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

τον χρηματικό κατάλογο 

1027/2016 ,από 

παράβαση Κ.Ο.Κ. έτους 

2012 – εταιρεία 

«ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΦΟΙ 

Α.Ε.»  

Ομόφωνα 

26.  334.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

τον χρηματικό κατάλογο 

896/2018 ,από παράβαση 

Κ.Ο.Κ. έτους 2013 – 

εταιρεία «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

ΑΦΟΙ Α.Ε.»  

Ομόφωνα 

27.  335.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

τον χρηματικό κατάλογο 

897/2018 ,από παράβαση 

Κ.Ο.Κ. έτους 2014 – 

εταιρεία «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

ΑΦΟΙ Α.Ε.»  

Ομόφωνα 

28.  336.  Καταβολή αποζημίωσης 

σύμφωνα με την Πράξη 

1/1989 περιοχής ΒΔ του 

Εθνικού Σταδίου της 

πόλης της Δράμας 

(υπόθεση Βασλή 

Χρυσούλα και Ιωάννης 

– ΟΤ 860)  

Ομόφωνα 

29.   Παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου 

«Ανακατασκευή χώρων 

υγιεινής ΕΠΑΛ 

Δράμας»  

 

30.  337.  Έγκριση δαπάνης για 

επέκταση δικτύου 

φωτισμού στην Τ.Κ. 

Νικοτσάρα  

Ομόφωνα 

31.  338.  Έγκριση δαπάνης για 

τοποθέτηση 3 στύλων 

και 3. Φ.Σ. S  - 17Υ στη 

Δ.Κ. Δράμας  

Ομόφωνα 

32.  339.  Έγκριση δαπάνης για 

μετατόπιση κολόνας 

φωτισμού στη Δ.Κ. 

Δράμας  

Ομόφωνα 



33.  340.  Έγκριση δαπάνης για 

μετατόπιση δικτύου 

φωτισμού στη Δ.Κ. 

Χωριστής  

Ομόφωνα 

34.  341.  Έγκριση δαπάνης για 

την τοποθέτηση 1 

μετρητή ΦΟΠ για 

διαχωρισμό 

κυκλωμάτων λόγω 

αυξημένων φορτίων 

Ομόφωνα 

35.  342.  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 «ΕΡΓΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 

(ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ) ΣΤΗ ΔΚ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»  

Ομόφωνα 

36.  343.  Έγκριση 2
ου

 

Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών 

(Α.Π.Ε.) του έργου 

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»  

Ομόφωνα 

37.  344.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Φωτισμός 

περιοχής στους 

πρόποδες Κορυλόβου»  

Ομόφωνα 

38.  345.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών  

Ομόφωνα 

39.  346.  Ονομασία οδού στην 

Τοπική Κοινότητα 

Μικροχωρίου 

Ομόφωνα 

40.  347.  Συγκρότηση 

πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας 

τριμελούς επιτροπής 

παραλαβής αντικειμένου 

τμηματικού ή συνολικού 

σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών με τίτλο 

«υπηρεσίες διάγνωσης 

βαθμού ωριμότητας και 

προετοιμασίας 

ετοιμότητας του Δήμου 

Δράμας για την 

συμμόρφωσή του στο 

Ευρωπαϊκό Γενικό 

Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων (ΕΕ) 

2016/679 και παροχής 

Ομόφωνα 



υπηρεσιών DPO-

εξωτερικού υπεύθυνου 

προστασίας δεδομένων»  

41.  348.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της υπηρεσίας 

εργασιών καθαριότητας 

δημοτικών κτιρίων  

Ομόφωνα 

42.  349.  Έγκριση   εξόδων   

μετακίνησης  

υπαλλήλων  Δήμου 

Δράμας για το μήνα 

Μάϊο  

Ομόφωνα 

43.  350.  Έκδοση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκών αγορών  

Ομόφωνα 

44.  351.  Έγκριση της 19/2018 

απόφασης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την κοπή 

δέντρων σε 2 σημεία στη 

Δ.Κ. Δράμας  

Ομόφωνα 

45.  352.  Έγκριση της 18/2018 

της ΔΚ Δράμας, σχετικά 

με τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου  

Ομόφωνα 

46.  353.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση δημοτών  

Ομόφωνα 

47.  354.  1
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έκδοση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκών αγορών 

Ομόφωνα 

48.  355.  2
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Χορήγηση άδειας 

Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών εντός 

καταστήματος 

Ομόφωνα 

 

 

Δράμα   12-07-2018 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


