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Η δημοτική σύμβουλος Σιδερά Χρυσή, αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 
1ου θέματος. 
Ο δημοτικός σύμβουλος Θωμάς Μαργαρίτης, αποχώρησε από τη Συνεδρίαση πριν τη συζήτηση 
του 17ου θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά το 2ο τακτικό θέμα. 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη 
συζήτηση του 1ου θέματος. 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 11ου θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε πριν από τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης 
Οι  πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, Ξηροποτάμου και Χωριστής, αποχώρησαν από τη 
Συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος. 

 
 

Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  556.  Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 23/2012 απόφασης της 

Εκτελεστικής Επιτροπής Δ. Δράμας, σχετικά με 

την Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 

έτους 2013   

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Θωμά Μαργαρίτη, 
2)Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) 
Χατζηγιάννη Αναστασίου,  4) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) 
Δάντζερα Ιωάννη, 6) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 7) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα αφού 
αναφέρθηκαν στο προτεινόμενο 
Τ.Π. αναλυτικά,  διότι ενώ θα 
έπρεπε να αποτυπώνονται σε αυτό, 
οι προεκλογικές εξαγγελίες της 
δημοτικής αρχής και το όραμά της, 
εν τούτοις, απλά παρουσιάζονται 
εγγραφές με υψηλούς 
προϋπολογισμούς έργων με 
αναμφίβολη την πραγματοποίηση 
αυτών, είναι εμφανής η μη 
εγγραφή  άλλων (parking της 
πλατείας, κηπούπολη κλπ.) ή η 
συνέχιση κάποιων που ξεκίνησαν 
επί δικής τους δημοτικής αρχής, 
καυτηριάζοντας την απαξιωτική 
στάση  απέναντι στο Τοπικά και 
Δημοτικά Διαμερίσματα καθώς και 
στους Προέδρους τους- από τη 
στιγμή που απουσιάζουν 
κτηνοτροφικά έργα-  των οποίων η 
απουσία από την παρούσα 
συνεδρίαση δημιουργεί υποψίες. 
Στο τέλος, ανέφεραν ότι  δεν μπορεί 
η γνωμοδότηση τόσων λίγων μελών 
της Επιτροπής διαβούλευσης, 
απόντων επιστημόνων που θα 
μπορούσαν να συνεισφέρουν με τις 
γνώσεις τους, να ψηφίζει ομόφωνα 
την πρόταση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής , η οποία και 
αποτελείται από συμβούλους της 
συμπολίτευσης. 



 
 
Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Τερζή Ανέστη και 2) 
Μελισσινού Στυλιανού, αφού 
αναφέρθηκαν στο προτεινόμενο 
Τ.Π. αναλυτικά,  διότι ενώ θα 
έπρεπε να αποτυπώνονται σε αυτό, 
οι προεκλογικές εξαγγελίες της 
δημοτικής αρχής και το όραμά της, 
εν τούτοις απλά, παρουσιάζονται 
εγγραφές με υψηλούς 
προϋπολογισμούς έργων με 
αναμφίβολη την πραγματοποίηση 
αυτών, είναι εμφανής η μη 
εγγραφή  άλλων (parking της 
πλατείας, κηπούπολη , κλπ.) ή η 
συνέχιση κάποιων, καυτηριάζοντας 
την απαξιωτική στάση  απέναντι 
στο Τοπικά και Δημοτικά 
Διαμερίσματα καθώς και στους 
Προέδρους τους,  από τη στιγμή 
που απουσιάζουν κτηνοτροφικά 
έργα, των οποίων η απουσία από 
την παρούσα συνεδρίαση 
δημιουργεί υποψίες. Στο τέλος, 
ανέφεραν ότι  δεν μπορεί η 
γνωμοδότηση τόσων λίγων μελών 
της Επιτροπής διαβούλευσης, 
απόντων επιστημόνων που θα 
μπορούσαν να συνεισφέρουν με τις 
γνώσεις τους, να ψηφίζει ομόφωνα 
την πρόταση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής , η οποία και 
αποτελείται από συμβούλους της 
συμπολίτευσης. 
 

2.  557.  Καθορισμός τέλους καθαριότητας - φωτισμού για 

το οικ. έτος 2013 

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Θωμά Μαργαρίτη, 
2)Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) 
Χατζηγιάννη Αναστασίου,  4) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) 
Δάντζερα Ιωάννη, 6) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 7) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα , οι οποίοι 
πρότειναν μείωση πέντε τοις εκατό 
(5%) 
 

3.  558.  Καθορισμός συντελεστή φόρου  

ηλεκτροδοτούμενων χώρων στεγασμένων  ή  όχι, 

που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή άσκηση 

επαγγέλματος για το οικ. έτος 2013 

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Θωμά Μαργαρίτη, 
2)Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) 
Χατζηγιάννη Αναστασίου,  4) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) 
Δάντζερα Ιωάννη, 6) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 7) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα , οι οποίοι 
πρότειναν μείωση πέντε τοις εκατό 
(5%) 
 

4.  559.  Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων 

για το οικ. έτος 2013 

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Θωμά Μαργαρίτη, 
2)Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) 
Χατζηγιάννη Αναστασίου,  4) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) 



Δάντζερα Ιωάννη, 6) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 7) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα , οι οποίοι 
πρότειναν μείωση πέντε τοις εκατό 
(5%), εκτός από τις περιπτώσεις, 10, 
11 και 17 

 

5.  560.  Καθορισμός του  δικαιώματος χρήσης 

Νεκροταφείων για το οικ. έτος 2013 

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Θωμά Μαργαρίτη, 
2)Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) 
Χατζηγιάννη Αναστασίου,  4) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) 
Δάντζερα Ιωάννη, 6) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 7) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα , οι οποίοι 
πρότειναν μείωση πέντε τοις εκατό 
(5%), εκτός από την μη επιβολή 
τέλους δικαιώματος ταφής στους 
οικογενειακούς τάφους  και την 
μείωση κατά 50% του δικαιώματος 
χρήσης αίθουσας τελετών και 
δεξιώσεων Α΄ Νεκροταφείου 
 

6.  561.  Καθορισμός τέλους ακίνητης περιουσίας, (ΤΑΠ), 

για το οικ. έτος 2013 

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Θωμά Μαργαρίτη, 
2)Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) 
Χατζηγιάννη Αναστασίου,  4) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) 
Δάντζερα Ιωάννη, 6) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 7) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα , οι οποίοι 
πρότειναν μείωση πέντε τοις εκατό 
(5%) 
 

7.  562.  Καθορισμός τέλους διαφήμισης, για το οικ. έτος 

2013 

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Θωμά Μαργαρίτη, 
2)Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) 
Χατζηγιάννη Αναστασίου,  4) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) 
Δάντζερα Ιωάννη, 6) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 7) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα , οι οποίοι 
πρότειναν μείωση πέντε τοις εκατό 
(5%) 
 

8.  563.  Καθορισμός τέλους χρήσης υπεδάφους, για το οικ. 

έτος 2013 

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Θωμά Μαργαρίτη, 
2)Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) 
Χατζηγιάννη Αναστασίου,  4) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) 
Δάντζερα Ιωάννη, 6) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 7) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα , οι οποίοι 
πρότειναν μείωση πέντε τοις εκατό 
(5%) 

9.  564.  Καθορισμός δικαιώματος βοσκής, για το οικ. έτος 

2014 

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Θωμά Μαργαρίτη, 
2)Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) 
Χατζηγιάννη Αναστασίου,  4) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) 
Δάντζερα Ιωάννη, 6) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 7) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα , οι οποίοι 
πρότειναν μείωση πέντε τοις εκατό 



(5%) 
 

10.  565.  Καθορισμός του συντελεστή τέλους 

συντεταγμένων ΧΨΖ του Αστικού Τοπογραφικού 

Δικτύου (ΑΤΔ)  για το οικ. έτος 2015 

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Θωμά Μαργαρίτη, 
2)Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) 
Χατζηγιάννη Αναστασίου,  4) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) 
Δάντζερα Ιωάννη, 6) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 7) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα , οι οποίοι 
πρότειναν μείωση πέντε τοις εκατό 
(5%) 

11.  566.  Επιβολή δημοτικού τέλους 0,5% και 5% επί των 

ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων 

Ομόφωνα 

Με την παρατήρηση των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Θωμά Μαργαρίτη, 
2)Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) 
Χατζηγιάννη Αναστασίου,  4) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) 
Δάντζερα Ιωάννη, 6) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 7) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα , ότι 
συμφωνούν διότι το τέλος 
καθορίζεται βάσει Νόμου 
 

12.  567.  Επιβολή δημοτικού τέλους  χρήσης αίθουσας για 

την τέλεση πολιτικών γάμων για το οικ. έτος 2013 

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Θωμά Μαργαρίτη, 
2)Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) 
Χατζηγιάννη Αναστασίου,  4) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) 
Δάντζερα Ιωάννη, 6) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 7) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα , 
προτείνοντας τη μη επιβολή του 
τέλους 

13.  568.  Τέλος χρήσης για το Θεατράκι Αγίας Βαρβάρας 

«Σωκράτης Δημητριάδης» και χρήση Αιθουσών 

«Μελίνα» και «Ελευθερία» 

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Θωμά Μαργαρίτη, 
2)Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) 
Χατζηγιάννη Αναστασίου,  4) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) 
Δάντζερα Ιωάννη, 6) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 7) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα , οι οποίοι 
πρότειναν μείωση πέντε τοις εκατό 
(5%) 

 

14.  569.  Επιβολή δημοτικού τέλους παρεπιδημούντων Ομόφωνα  
Περί μη επιβολής του τέλους 

15.  570.  Επιβολή τελών ελεγχόμενης στάθμευσης και 

προστίμων αυτής 

Ομόφωνα  

Περί επιβολής τελών ελεγχόμενης 
στάθμευσης και προστίμων αυτής 

16.  571.  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Τ.Ε.Ι. 

Καβάλας (Ε.Κ.Κ.Ε. – Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας) για την εκπόνηση 

επιστημονικής έρευνας με τίτλο «Καταγραφή και 

επεξεργασία αναλυτικών στοιχείων  αναφορικά με 

τα χαρακτηριστικά των φυσικών υδάτινων πόρων 

καθώς και των μετεωρολογικών συνθηκών του 

Δήμου της Δράμας»   

Ομόφωνα  
 

17.  572.  Τροποποίηση της υπ΄ αριθμό. 164/2011 ΑΔΣ με 

την οποία καθορίζεται η εν ισχύ Συστατική 

Πράξη του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 

με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δήμου 

Δράμας»   

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1))Παπαδόπουλου 
Γεωργίου, 2) Χατζηγιάννη 
Αναστασίου,  3) Μαμσάκου 
Χριστοδούλου, 4) Δάντζερα Ιωάννη, 



5) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 4) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα διότι, η 
παρούσα τροποποίηση γίνεται για 
να δημιουργηθεί νέα θέση και δεν 
εξασφαλίζεται ότι θα είναι άμισθη.  

18.  573.  Τροποποίηση της υπ΄ αριθμό. 456/2011 ΑΔΣ με 

την οποία καθορίζεται η εν ισχύ Συστατική 

Πράξη του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 

με την επωνυμία «Μουσικός Οργανισμός Δήμου 

Δράμας»   

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1))Παπαδόπουλου 
Γεωργίου, 2) Χατζηγιάννη 
Αναστασίου,  3) Μαμσάκου 
Χριστοδούλου, 4) Δάντζερα Ιωάννη, 
5) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 4) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα διότι, η 
παρούσα τροποποίηση γίνεται για 
να δημιουργηθεί νέα θέση και δεν 
εξασφαλίζεται ότι θα είναι άμισθη. 

19.  574.  Έγκριση της 121/2012 απόφασης του ΔΣ της 

ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού αυτής, οικ. έτους 2012    

Ομόφωνα 

20.  575.  Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης 

σύμφωνα με την πράξη 11/1997    

Ομόφωνα 

21.  576.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του έργου 

«Αμμοχαλικοστρώσεις – Αγροτική Οδοποιΐα»   

Ομόφωνα 

22.  577.  Έγκριση 2
ου

 ΑΠΕ του έργου «Υποδομές ενίσχυσης 

της προσβασιμότητας της κατηγορίας των ΑμεΑ 

(Τυφλών) »    

Ομόφωνα 

23.  578.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 

έργου   «Αμμοχαλικοστρώσεις αγροτικών οδών» 

Ομόφωνα 

24.  579.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 

έργου   «Περίφραξη νεκροταφείων Παπάδων» 

Ομόφωνα 

25.  580.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 

έργου   «Οδοποιία ΤΔ Μοναστηρακίου 2011» 

Ομόφωνα 

26.  581.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 

έργου   «Κατασκευή οδού σύνδεσης Αρκαδικού με 

Οικισμό Μεταμόρφωσης» 

Ομόφωνα 

27.  582.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής 

του έργου   «Οδοποιία ΤΚ Μικροχωρίου» 

Ομόφωνα 

28.  583.  Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου του ανοικτού 

διαγωνισμού «Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση 

των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου 

Δράμας»   

Ομόφωνα  

 

 Αποδέχεται την με αριθμό. 
πρωτ. 70289/29-11-12 αίτηση( 
συνημμένη) του Παπαδόπουλου 
Χαραλάμπους, ως νόμιμου 
εκπροσώπου της εταιρείας «Αφοι 
Παπαδόπουλοι Ο.Ε.» , με την οποία 
αιτείται να γίνει δεκτή η εκπρόθεσμη 
υπογραφή της σύμβασης για την 
προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση 
των μαθητών του Μουσικού 
Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας για τη 
σχολική χρονιά 2012-2013 και 
 Εγκρίνει την εκπρόθεσμη 
υπογραφή της σύμβασης, μεταξύ 
Δήμου Δράμας και του 
Παπαδόπουλου Χαραλάμπους του 
Νικήτα, ως νόμιμου εκπροσώπου της 
εταιρείας «Αφοι Παπαδόπουλοι 
Ο.Ε.», για την «Προμήθεια γευμάτων 
για τη σίτιση των μαθητών του 
Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου 
Δράμας», αποδεχόμενο το γεγονός 
ότι, η μη προσέλευση της εταιρείας 
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 
– 20-11-2012- για υπογραφή της 



ανωτέρω σύμβασης, οφείλεται σε 
ανωτέρα βία, η οποία έγκειται σε 
ευθύνη της Συνεταιριστικής Δράμας, 
για την έκδοση εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης, λόγω μη έγκαιρης 
συνεδρίασης του αρμόδιου 
εγκριτικού κλιμακίου της Τράπεζας. 
 

29.  584.  Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου 

θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης 

βενζίνης) με απ΄ ευθείας ανάθεση μετά από άγονο 

διαγωνισμό,  για το έτος 2013   

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

 
 Την απ΄ ευθείας ανάθεση  
για την προμήθεια υγρών καυσίμων 
(πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου 
κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης ) 
έτους 2013, στον κο Κεσκίνογλου Κ. 
Ιωάννη, αποδεχόμενο την 
οικονομική προσφορά του  και για τις 
τρεις (3) κατηγορίες των υγρών 
καυσίμων, ήτοι 0,50 % ποσοστό 
έκπτωσης επί της μέσης τιμής 
λιανικής πώλησης, όπως αυτή 
προσδιορίζεται από το 
παρατηρητήριο τιμών υγρών 
καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα και 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 
η οποία αντιπροσωπεύει ποσοστό 2% 
επί της συμβατικής αξίας της 
προμήθειας, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
για τους λόγους που αναφέρονται  
στην εισήγηση της επιτροπής 
διαγωνισμού στο σκεπτικό της 
απόφασης 
 

30.  585.  Επιλογή δικαιούχων για τη χορήγηση αδειών 

συμμετοχής στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά 

ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ Δράμας πέριξ του δημοτικού 

κήπου, επί των πεζοδρομίων Πατριάρχου 

Διονυσίου και Εθνικής Αμύνης    

Ομόφωνα 

31.  586.  Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών 

αγορών   

Ομόφωνα 

32.  587.  Ανάκληση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου   Ομόφωνα 

33.  588.  Ανάκληση παραγωγικής άδειας πωλητού λαϊκών 

αγορών   

Ομόφωνα 

34.  589.  Εξέταση αιτήματος για χορήγηση άδειας 

τοποθέτησης πλαισίων με φωτογραφίες   

Κατά πλειοψηφία 
Επί της πρότασης του αρμόδιου 
Αντιδημάρχου Ζαχαριάδη Παύλου, 
περί μη χορήγησης άδειας 
τοποθέτησης πλαισίων με 
φωτογραφίες, και μετά από 
υποδείξεις που έγιναν στον ιδιοκτήτη 
του συγκεκριμένου καταστήματος 
διότι, ο αιτούμενος δημοτικός χώρος 
για την τοποθέτηση πλαισίων με 
φωτογραφίες, δεν βρίσκεται εντός 
του χώρου που έχει παραχωρηθεί 
στον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη, όπως 
ορίζεται από το Νόμο, 
προλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο 
οποιαδήποτε αυθαιρεσία από τον 
οποιοδήποτε 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος 



Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, ψήφισε 
παρών διότι προσωπικά δεν έχει δει 
τα πλαίσια και πως αυτά 
τοποθετήθηκαν και δεν νομιμοποιεί 
καμία παρανομία 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μαμσάκος 

Χριστόδουλος, ψήφισε θετικά για την 
τοποθέτηση των πλαισίων, απ΄ τη 
στιγμή που ο Δήμος εξασφαλίζει ότι 
δεν υπάρχει διαφήμιση, διότι οι 
φωτογραφίες αναβαθμίζουν το 
περιβάλλον. 

Ο δημοτικός σύμβουλος 
Χατζηγιάννης Αναστάσιος, ψήφισε 
θετικά για την τοποθέτηση των 
πλαισίων διότι,  γίνεται εκπλεπτισμός 
του χώρου με τις φωτογραφίες, 
προβάλλεται η ιστορία και πρότεινε ο 
Δήμος να προβεί σε κινήσεις και 
εργασίες, έτσι ώστε να υπάρχει 
προσβασιμότητα και επισκεψιμότητα 
στο χώρο με φωτισμό και το βράδυ 

Ο δημοτικός σύμβουλος 

Παπαδόπουλος Γεώργιος, ψήφισε 
θετικά για την τοποθέτηση των 
πλαισίων απ΄ τη στιγμή που ο Δήμος 
εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει 
διαφήμιση, διότι οι φωτογραφίες 
αναβαθμίζουν το περιβάλλον. 

Ο δημοτικός σύμβουλος 

Χαραλαμπίας Ανδρέας, ψήφισε ναι 
για την τοποθέτηση των πλαισίων, 
εφόσον συμφωνεί ο Δήμος  

Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας 

Ιωάννης, συντάσσεται με την 
υπηρεσία, προσθέτοντας ότι το 
αισθητικό αποτέλεσμα πραγματικά 
είναι κάτι πολύ καλό και ίσως έπρεπε 
να είχε παρέμβει ο Δήμος 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Τερζής 
Ανέστης και Μελισσινός Στυλιανός, 
ψήφισαν θετικά για την τοποθέτηση 
των πλαισίων με φωτογραφίες αλλά,  
ιδιοκτησίας του Δήμου. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας 

Γεώργιος, δεν συμμετείχε στην 
ψηφοφορία 

Σημειώνεται ότι, οι δημοτικοί 
σύμβουλοι Ρεμόντης Θεμιστοκλής και 
Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, 
απουσίαζαν κατά την ψηφοφορία 
του θέματος 

Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός 
σύμβουλος Θωμάς Μαργαρίτης 
απουσίαζε από τη συζήτηση του 
θέματος και το θέμα προτάχθηκε και 
συζητήθηκε μετά το 2ο τακτικό θέμα 
 

35.  590.  Εξέταση αιτήματος χορήγησης άδειας κατάληψης 

κοινόχρηστου χώρου   

Ομόφωνα περί μη αποδοχής του 
αιτήματος, σύμφωνα με την πρόταση 



του αρμόδιου Αντιδημάρχου, 
Ζαχαριάδη Παύλου. 
 

36.  591.  Εξέταση αιτήματος χορήγησης άδειας κατάληψης 

κοινόχρηστου χώρου   

Ομόφωνα ναι 

37.  592.  Εξέταση αιτήματος χορήγησης άδειας κατάληψης 

κοινόχρηστου χώρου   

Ομόφωνα 
Επί της πρότασης του αρμόδιου 
Αντιδημάρχου Ζαχαριάδη Παύλου, 
περί μη χορήγησης άδειας χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου από τον 
Μαργαρίτη Γεώργιο του Θωμά διότι, 
ο αιτούμενος χώρος δεν είναι 
παρακείμενος του συγκεκριμένου 
καταστήματος όπως ορίζεται από τον 
κανονισμό  και επίσης το ΔΣ 
αποφάσισε με προγενέστερη 
απόφασή του ως αρμόδιο όργανο, 
την μη χορήγηση άδειας σε ανάλογες 
περιπτώσεις 

Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός 
σύμβουλος Θωμάς Μαργαρίτης 
απουσίαζε από τη συζήτηση του 
θέματος και το θέμα προτάχθηκε και 
συζητήθηκε μετά το 17ο τακτικό θέμα, 
το οποίο προάχθηκε και συζητήθηκε 
μετά το 2ο τακτικό θέμα 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μαμσάκος 
Χριστόδουλος, συμφωνεί με όσα 
προβλέπονται από το Νόμο. 

Ο δημοτικός σύμβουλος 

Χατζηγιάννης Αναστάσιος, 
συμφωνεί με όσα προβλέπονται από 
το Νόμο. 

Ο δημοτικός σύμβουλος 

Παπαδόπουλος Γεώργιος, συμφωνεί 
με το καθεστώς που ίσχυε για τον 
προηγούμενο ιδιοκτήτη του 
καταστήματος  

Ο δημοτικός σύμβουλος 

Χαραλαμπίας Ανδρέας, συμφωνεί με 
όσα προβλέπονται από το Νόμο. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας 
Ιωάννης, ψήφισε την πρόταση του 
Αντιδημάρχου 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Τερζής 

Ανέστης και Μελισσινός Στυλιανός, 
ψήφισαν την πρόταση του 
Αντιδημάρχου. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας 

Γεώργιος, ψήφισε την πρόταση του 
Αντιδημάρχου 

Σημειώνεται ότι, οι δημοτικοί 
σύμβουλοι Ρεμόντης Θεμιστοκλής και 
Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, 
απουσίαζαν κατά την ψηφοφορία 
του θέματος 

Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός 
σύμβουλος Θωμάς Μαργαρίτης 
απουσίαζε από τη συζήτηση του 
θέματος . 



 

38.  593.  Επιβολή προστίμου υπαίθριας διαφήμισης   Κατά πλειοψηφία 
Επί της πρότασης του αρμόδιου 

Αντιδημάρχου Ζαχαριάδη Παύλου, 
περί επιβολής του κατώτατου 
προστίμου, ήτοι 500.000 δραχμές – 
1.467,35 € σύμφωνα με το Νόμο 
2946/8-10-2001, προσθέτοντας ότι, 
καταβλήθηκε κάθε δυνατή 
προσπάθεια τόσο από τον ίδιο όσο 
και από τις υπηρεσίες ώστε να 
συνετιστεί ο συγκεκριμένος 
επιχειρηματίας και να σβήσει τη 
διαφήμιση του καταστήματός του 
από τον τοίχο του δημοτικού κτιρίου 
και εν πάση περιπτώσει η 
αντιμετώπιση πρέπει να είναι κοινή 
για όλους, σύμφωνα και με το νόμο, 
όπως και πράττει το ΔΣ κάθε φορά 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός 
σύμβουλος Θωμάς Μαργαρίτης 
απουσίαζε από τη συζήτηση του 
θέματος και το θέμα προτάχθηκε 
και συζητήθηκε μετά το 17ο τακτικό 
θέμα, το οποίο προάχθηκε και 
συζητήθηκε μετά το 2ο τακτικό θέμα 
 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μαμσάκος 

Χριστόδουλος, διαφωνεί με την 
επιβολή προστίμου από την στιγμή 
που δεν υφίσταται πια  ο λόγος  

Ο δημοτικός σύμβουλος 
Χατζηγιάννης Αναστάσιος, διαφωνεί 
με την επιβολή προστίμου από την 
στιγμή που δεν υφίσταται πια  ο 
λόγος, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να 
εξαντλούνται όλα τα περιθώρια, όπως 
έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις 

Ο δημοτικός σύμβουλος 

Παπαδόπουλος Γεώργιος, διαφωνεί 
με την επιβολή προστίμου από την 
στιγμή που δεν υφίσταται πια  ο 
λόγος, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να 
εξαντλούνται όλα τα περιθώρια, όπως 
έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις 

Ο δημοτικός σύμβουλος 

Χαραλαμπίδης Ανδρέας, συμφωνεί 
με την επιβολή προστίμου στην 
περίπτωση που έγιναν τρεις 
συστάσεις και καταγράφηκαν τρεις 
παραβάσεις. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας 

Ιωάννης, διαφωνεί με την επιβολή 
προστίμου από την στιγμή που δεν 
υφίσταται πια  ο λόγος, προσθέτοντας 
ότι θα πρέπει να εξαντλούνται όλα τα 
περιθώρια, όπως έχει γίνει και σε 
άλλες περιπτώσεις, και αν ξανασυμβεί 
να επιβληθεί το ανώτατο πρόστιμο 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Τερζής 
Ανέστης και Μελισσινός Στυλιανός, 



διαφωνούν με την επιβολή προστίμου 
από την στιγμή που δεν υφίσταται 
πια  ο λόγος, προσθέτοντας ότι θα 
πρέπει να εξαντλούνται όλα τα 
περιθώρια, όπως έχει γίνει και σε 
άλλες περιπτώσεις, και αν ξανασυμβεί 
να επιβληθεί πρόστιμο 

Ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας 

Γεώργιος, ψήφισε την πρόταση του 
Αντιδημάρχου 

Σημειώνεται ότι, οι δημοτικοί 
σύμβουλοι Ρεμόντης Θεμιστοκλής και 
Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, 
απουσίαζαν κατά την ψηφοφορία 
του θέματος 

 

39.  594.  Έγκριση μίσθωσης του «ΚΑΦΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»  

με απευθείας συμφωνία   

Ομόφωνα επί της πρότασης του 
αρμόδιου Αντιδημάρχου 
Ζαχαριάδη Παύλου, περί 

απόρριψης της αίτησης, λόγω του 
ότι η προσφορά του ενδιαφερομένου 
για τη μίσθωση του καφέ 
«Ελευθερία» με απ΄ ευθείας 
συμφωνία, υπερβαίνει την νόμιμη 
μείωση του 20% και περί 

επανδημοπράτησής του με τιμή 
εκκίνησής 1.100,00 € μηνιαίως 

40.  595.  Έγκριση μίσθωσης ισόγειου καταστήματος του 

παλαιού Δημαρχείου (αρ. καταστήματος 02)   με 

απευθείας συμφωνία   

Ομόφωνα περί επιλογής της με αρ. 
πρωτοκόλλου 69815/28-11-2012 
αίτησης της Γκλαβάκη Χριστιάννα 
του Νικολάου με προσφορά 1350 €/ 
μήνα, ως συμφερότερη για την 
μίσθωση ισόγειου καταστήματος του 
παλαιού Δημαρχείου (αρ. 
καταστήματος 02)   με απευθείας 
συμφωνία 

41.  596.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής  ποσού από τον 

Χ.Κ. 743/2012   

Ομόφωνα 

42.  597.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου και 

Αντιδημάρχου   

Ομόφωνα 

43.  598.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης Αντιδημάρχου   Ομόφωνα 

44.  599.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης Προέδρου και 

μελών Επιτροπής Τουρισμού και Ανάπτυξης 

Δήμου Δράμας   

Ομόφωνα 

45.  600.  Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου   Ομόφωνα 

46.  601.  Γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας ανασκαφής 

για την ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού   

Ομόφωνα 

47.  602.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών 

(4)   

Ομόφωνα 

48.  603.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Τροποποίηση των 401/2008 και 196/2009 ΑΔΣ 

περί μείωσης δημοτικών τελών 

Ομόφωνα 

49.  604.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 

Ομόφωνα 

50.  605.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση ποσού για έκδοση διατακτικών 

Ομόφωνα 

51.  606.  4
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 97/2012 απόφασης του ΔΣ του 

Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών 

Μικρού Μήκους Δράμας, σχετικά με τον 

καθορισμό ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης 

Ομόφωνα 



έργου Ωδείου 

52.  607.  5
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του έργου « ΑΝΕΓΑΡΣΗ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» 

Ομόφωνα 

53.  608.  6
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών 

Ομόφωνα 

54.  609.  7
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας 

υπαλλήλων Δήμου Δράμας 

Ομόφωνα 

55.  610.  8
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο ¨Οδοποιία περιοχής 

επέκτασης Αμπελοκήπων» 

Ομόφωνα 

56.  611.  9
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 

Ομόφωνα 

57.  612.  10
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 

Ομόφωνα 

 
Δράμα   6 -12-2012 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας    
 
Μυροφόρα Ψωμά  


