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ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΠΟΦΑΖ 

ΘΔΜΑ ΠΔΡΙΛΖΦΖ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ 

1.   Πνμγναμμαηηθέξ δειώζεηξ ηεξ 

Δεμμηηθήξ Ανπήξ από ημκ θ. 

Δήμανπμ Φαναθίδε Κονηάθμ 

 

  

2.  4)  Ακάθιεζε ηεξ οπ΄ ανηζμ. 

385/2007 Απόθαζεξ Δεμμηηθμύ 

Σομβμοιίμο με ζέμα  «Έγθνηζε 1μο 

ΑΠΓ ημο ένγμο Μειέηε – 

Καηαζθεοή Δεμμηηθμύ Μεγάνμο 

Δνάμαξ» 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης , 
ψήφισαν: 

 ΣΗΝ ΑΝΑΚΛΗΗ   της υπ’ 
αριθ.385/2007 Απόφασης του Δημοτικού 
υμβουλίου του Δήμου Δράμας με την οποία 
εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου « Μελέτη-
Κατασκευή Δημοτικού Μεγάρου Δράμας », 
διότι τα προμετρητικά   σφάλματα   της    
μελέτης  στο  σύστημα   δημοπράτησης « 
μελέτη-κατασκευή» δεν αποτελούν λόγο 
σύνταξης, θεώρησης και έγκρισης 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
(τροποποίησης της σύμβασης ) 

 ΣΗΝ ΑΝΑΚΛΗΗ    των 
εγκριθέντων ΠΠΑΕ και τελικής επιμέτρησης 
και την ανασύνταξή τους ως προς τις 
εργασίες κατασκευής αλουμινίων και 
μονώσεων και τέλος  

 ΣΗΝ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ    
των πιστοποιήσεων του έργου σύμφωνα με τα 
ως άνω προεκτεθέντα. 
 
Κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων των : 1) 
Ευμοιρίδη Κων/νου και 2) Κάργα Γεωργίου 
διότι: 

 σύμφωνα με το ΠΔ 171/87, το Ν. 
3731/08 και την 129/2009 
γνωμοδότηση του Νομικού 
υμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει 
ισχύ Νόμου, έστω κι αν έχουν 
παρεισφρήσει , παρανομίες,  απάτες 
κλπ.,    δεν επιτρέπεται η ανάκληση  
ΑΠΕ μετά την έγκρισή του από το Δ. 

 η ανάκληση είναι μονομερής πράξη, 
ενώ ο ΑΠΕ είναι μια μορφή σύμβασης 
και δεν ανακαλείται μονομερώς, 
ανεξαρτήτως της ορθότητας και 
νομιμότητας της απόφασης. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής, 2) Παπαδόπουλος Γεώργιος, 3) 
Δάντζερας Ιωάννης,  4)  ούτος Κων/νος, 5) 
Σερζής Ανέστης και 6) Μελισσινός τυλιανός, 
δήλωσαν  παρόντες 
 Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φαραλαμπίδης 
Ανδρέας και 2) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, 
ψήφισαν το θέμα, με επιφυλάξεις ως προς την 



νομιμότητα της αρμοδιότητας του Δ για    
την απόφαση 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος 
ψήφισε το θέμα, με επιφύλαξη, τόσο για τη 
διαδικασία, αν είναι νόμιμη ή όχι, όσο και 
για το αποτέλεσμα 

3.  5)  Δηεκένγεηα έθηαθημο δηαπεηνηζηηθμύ 

ειέγπμο, πνήζεξ εηώκ 2009 θαη 

2010 ηςκ Κμηκςθειώκ Δεμμηηθώκ 

Γπηπεηνήζεςκ ημο Δήμμο Δνάμαξ  

Ομόφωνα για τη διενέργεια έκτακτου  

διαχειριστικού ελέγχου, χρήσης ετών 2009 
και 2010 των Κοινωφελών Δημοτικών 
Επιχειρήσεων του Δήμου Δράμας, 
ορίζοντας ως τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές 
τους : Σριαντάφυλλο Κωτσαλά του 
Δημητρίου με Α.Μ.   .Ο.Ε.Λ.  21361 και  κ. 
Γεώργιο Βρεττό του Γερασίμου με Α.Μ. 
.Ο.Ε.Λ. 15651 , με αναπληρωματικούς τους: 
κ. Μαργαρίτα Βασιλειάδου με Α.Μ.  .Ο.Ε.Λ. 
12861 και   κ. Γεώργιο Μποζίκα του Ιωάννη 
με Α.Μ.  .Ο.Ε.Λ. 29711 αντίστοιχα 
Η αμοιβή ελέγχου για  τις παρακάτω 
δημοτικές επιχειρήσεις θα καλυφθεί από τους 
προϋπολογισμούς της κάθε μίας επιχείρησης 
και  θα  ανέλθει για κάθε χρήση στα 
παρακάτω ποσά: 
 

Για τη   Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση  « 

Υεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας »  

με το ποσό των 1.000 € πλέον ΥΠΑ 23% 

Για τη   Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση  

Νεολαίας & Άθλησης Δήμου Δράμας με το 

ποσό των 1.000 € πλέον ΥΠΑ 23% 

Για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 

Κοινωνικής, Πολιτιστικής και Σουριστικής 

Ανάπτυξης  Δήμου Δράμας  με το ποσό των 

1.000 € πλέον ΥΠΑ 23% 

Για τη Δ.Ε.Τ.Α.  Δράμας με το ποσό των 3.000 

€  πλέον ΥΠΑ 23%» 

 
 

4.  6)  Δηεκένγεηα έθηαθημο δηαπεηνηζηηθμύ 

ειέγπμο, πνήζεξ εηώκ 2009 θαη 

2010 Ν.Π.Δ.Δ. ημο Δήμμο 

Δνάμαξ 

 

 Ομόφωνα για τη διενέργεια έκτακτου  

διαχειριστικού ελέγχου, χρήσης ετών 2009 
και 2010 των Κοινωφελών Δημοτικών 
Επιχειρήσεων του Δήμου Δράμας, 
ορίζοντας ως τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές 
τους : Σριαντάφυλλο Κωτσαλά του 
Δημητρίου με Α.Μ.   .Ο.Ε.Λ.  21361 και  κ. 
Γεώργιο Βρεττό του Γερασίμου με Α.Μ. 
.Ο.Ε.Λ. 15651 , με αναπληρωματικούς τους: 
κ. Μαργαρίτα Βασιλειάδου με Α.Μ.  .Ο.Ε.Λ. 
12861 και   κ. Γεώργιο Μποζίκα του Ιωάννη 
με Α.Μ.  .Ο.Ε.Λ. 29711 αντίστοιχα 
Η αμοιβή ελέγχου για  τα παρακάτω 



Ν.Π.Δ.Δ. θα βαρύνει τις πιστώσεις του Δήμου 
και  θα  ανέλθει για κάθε χρήση στα 
παρακάτω ποσά: 
Για το Ν.Π.Δ.Δ. « Αθλητικός Οργανισμός 

Δήμου Δράμας »  στο ποσό των 1.000 € πλέον 

ΥΠΑ 23% 

Για το Ν.Π.Δ.Δ. « Μουσικός Οργανισμός 

Δήμου Δράμας »  στο ποσό των 1.000 € πλέον 

ΥΠΑ 23% 

 

5.  7)  Ονηζμόξ Δημηθεηηθμύ Σομβμοιίμο 

Δεμμηηθήξ Γπηπείνεζεξ Ύδνεοζεξ – 

Απμπέηεοζεξ Δνάμαξ (Δ.Γ.Υ.Α.Δ.)  

 

Ομόφωνα, περί ορισμού του Δ της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης Δράμας (Δ.Ε.Τ.Α.Δ.)  
 

Α/

Α 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.  Χαρακίδες Κσριάκος, 

Γήμαρτος Γράμας, ως 

πρόεδρος 

2.  Καλαϊηζίδες Γεώργιος, 

δεμοηικός ζύμβοσλος, ως 

ανηιπρόεδρος 

3.  Ρεμόνηες Θεμιζηοκλής, 

δεμοηικός ζύμβοσλος, ως 

μέλος 

4.  Κάργας Γεώργιος, δεμοηικός 

ζύμβοσλος, ως μέλος  

5.  Βαζιλική Καζάπε, 

εκπρόζωπος ηες Ένωζες 

Καηαναλωηών, ως μέλος 

6.  Παπαδόποσλος Παναγιώηες, 

εκπρόζωπος ηων 

εργαδομένων, ως μέλος 

7.   Φεζαηίδοσ Γέζποινα, 

δεμόηιζζα, ως μέλος 

8.  Παπαϊωάννοσ – Γαθνάκε 

Θάλεια, δεμόηιζζα, ως μέλος 

9.  Καραζζαβίδοσ Άννα, 

δεμόηιζζα, ως μέλος 

10.  Καμποσρίδες Γαβριήλ  , 

δεμόηες, ως μέλος 

11.  Σζιαμπούζες Βαζίλειος, 

δεμόηες, ως μέλος 
 

Α/Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

ΜΕΛΗ 

1.  Ο νόμιμος αναπλερωηής 

ηοσ 

2.  ιδερά Χρσζή, δεμοηική 

ζύμβοσλος 

3.  Χλιάρα Παναγιώηα, 

δεμοηική ζύμβοσλος 

4.  Μελιζζινός ησλιανός, 

δεμοηικός ζύμβοσλος 

5.  Καρσπίδες Γεώργιος, μέλος 

ηες Ένωζες Καηαναλωηών 

6.  Αγγελίδες Απόζηολος, 



εργαδόμενος 

7.   Κεθαλά Παναγιώηε, 

δεμόηιζζα                                                                                           

8.  Μιταελίδοσ οθία, 

δεμόηιζζα 

9.  Φεζηερίδες ηέθανος, 

δεμόηες 

10.  Ορθανίδες Παύλος, 

δεμόηες 

11.  Ζαδόποσλος Νικόλαος, 

δεμόηες 
 

 

6.  8)  Ονηζμόξ δεμμηηθώκ ζομβμύιςκ γηα 

ηε ζομμεημπή ημοξ ζημ Σοκημκηζηηθό 

Τμπηθό               Όνγακμ  

(Σ.Τ.Ο.) ζημ πιαίζημ ηεξ Πμιηηηθήξ 

Πνμζηαζίαξ  

Ομόφωνα περί ορισμού των   παρακάτω 
δημοτικών συμβούλων, ως μέλη του 
υντονιστικού Σοπικού Οργάνου (.Σ.Ο.) 
στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας 

 
ΣΑΚΣΙΚΑ  ΜΈΛΗ 
1) Νικολαΐδης Υώτιος 
2) Μελισσινός τυλιανός 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ  ΜΈΛΗ 
1) Μυστακίδης Ιωάννης 
2) Φατζηγιάννης Αναστάσιος 

ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

7.  9)  Σογθνόηεζε επηηνμπώκ παναιαβήξ 

ενγαζηώκ γηα ημ 2011 

Ομόφωνα  περί συγκρότησης της επιτροπής 
παραλαβής εργασιών του Δήμου Δράμας για 
το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 μέχρι και 
31-12-2011 ,  όπωςπαρακάτω  : 

 
 Δ/νση Διοικητικών Τπηρεσιών: 

Σακτικά μέλη 

1) Φρυσοχοΐδης Ελευθέριος 

2) Λουκίδου Ευανθία 

3) Αλπανίδης Βασίλειος 

Αναπληρωματικά μέλη 

1) Φαρίσκος Νικόλαος 

2) Φειλίδης Βασίλειος 

3) Κωνσταντινίδης Λάζαρος 

 Δ/νση Σεχνικών Τπηρεσιών για το 1ο 

εξάμηνο του 2011  

 

Σακτικά μέλη 



1) Φαρίσκος Νικόλαος 

2) Παπαδόπουλος Μαρίνος 

3) Αδαμαντίδης Γεώργιος 

Αναπληρωματικά μέλη 

1) Φρυσοχοΐδης Ελευθέριος 

2) Σσιπουρίδου Αγγελική 

3) Βαφειάδου Βασιλική 

ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

8.  10)  Σογθνόηεζε επηηνμπήξ πνμμήζεηαξ 

ακηαιιαθηηθώκ μπεμάηςκ, 

ειαζηηθώκ επηζώηνςκ θαη 

ζοκηήνεζεξ – επηζθεοήξ 

αοημθηκήηςκ ζε ηδηςηηθά ζοκενγεία 

 

Ομόφωνα περί συγκρότησης επιτροπής 
προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων, 
ελαστικών επισώτρων και συντηρήσεως – 
επισκευής αυτοκινήτων σε ιδιωτικά 
συνεργεία για το χρονικό διάστημα από 1-1-
2011 μέχρι και 31-12-2011 , αποτελούμενη 
από τους  παρακάτω δημοτικούς 
υπαλλήλους,  : 
 

Σακτικά μέλη 

1) πανίδης Βασίλειος 

2) Μαυρίδης Δημήτριος 

3) Πάνος Άγγελος 

Αναπληρωματικά μέλη 

1) Σσιμπλικίδης Κων/νος 

2) Κεσσνίδης Δημήτριος 

3) Ματσάνη Κυριακή 

ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

9.  11)  Ονηζμόξ μειώκ ζηεκ επηηνμπή 

παναιαβήξ ένγςκ 

 

Ομόφωνα   περί ορισμού μελών στην 
επιτροπή παραλαβής έργων για το χρονικό 
διάστημα από 1-1-2011 μέχρι και 31-12-2011 
τους  παρακάτω δημοτικούς συμβούλους, 
που θα αποτελούν την επιτροπή παραλαβής 
έργων του Δήμου Δράμας: 
 

ΣΑΚΣΙΚΟ 
                               
Καλαϊτσίδης Γεώργιος, δημοτικός 
 σύμβουλος 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ 
                            



 Γρηγορίου Κυριάκος 
 δημοτικός σύμβουλος 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

10.  12)  Σογθνόηεζε επηηνμπήξ δηελαγςγήξ 

δηαγςκηζμώκ γηα ηηξ πνμμήζεηεξ πμο 

γίκμκηαη με ηηξ δηαηάλεηξ ημο 

Γ.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Ομόφωνα περί ορισμού μελών στην επιτροπή 
διεξαγωγής διαγωνισμών για τις προμήθειες  
που γίνονται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΣΑ 
για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 μέχρι 
και 31-12-2011 , αποτελούμενη από τους  
παρακάτω υπαλλήλους: 

 
Σακτικά μέλη 

1) Μελιάδης Μιλτιάδης 

2) Βουλγαρίδου Ελένη 

3) Μόσχου Αθανασία 

Αναπληρωματικά μέλη 

1) Πολυμερούδη Θεοδώρα 

2) Ματσάνη Κυριακή 

3) Παπάζογλου Ιωάννης 

ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

11.  13)  Σογθνόηεζε επηηνμπώκ παναιαβήξ 

πνμμεζεηώκ πμο γίκμκηαη με ηηξ 

δηαηάλεηξ ημο Γ.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Ομόφωνα περί συγκρότησης επιτροπής 
παραλαβής προμηθειών του Δήμου Δράμας 
για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 μέχρι 
και 31-12-2011 , αποτελούμενη από τους  
παρακάτω  : 
 

Δ/νση Διοικητικών Τπηρειών 

1) Κουτσιανάς Νικόλαος 

2) Καραγιώργη τυλιανή 

3) Παπαδοπούλου Ευθυμία 

Αναπληρωματικά μέλη 

1) Χωμά Μυροφόρα 

2) Αλπίδου Αικατερίνη 

3) Αλαβάνος Νικόλαος 

 
 Δ/νση Σεχνικών Τπηρεσιών για το 1ο 

εξάμηνο του 2011   

 



Σακτικά μέλη 

1) Παπάζογλου Ιωάννης 

2) Οικονομίδης Γεώργιος 

3) Βαφειάδου Βασιλική 

Αναπληρωματικά μέλη 

1) Σσιπουρίδου Αγγελική 

2) Αδαμαντίδης Γεώργιος 

3) Παπαδόπουλος Μαρίνος  

ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

12.  14)  Σογθνόηεζε επηηνμπήξ παναιαβήξ 

ενγαζηώκ θαη μεηαθμνώκ μέπνη ημο 

πμζμύ ηςκ 35.216,43 € 

 

Ομόφωνα περί ορισμού μελών στην επιτροπή 
παραλαβής εργασιών και μεταφορών μέχρι 
του ποσού των 35.216,43 €    για το χρονικό 
διάστημα από 1-1-2011 μέχρι και 31-12-2011 , 
αποτελούμενη από τους  παρακάτω  : 
 

Σακτικά μέλη 

1) Νικολαΐδη Υώτιο 

2) Αδαμαντίδης Γεώργιος 

Αναπληρωματικά μέλη 

1) Φλιάρα  Παναγιώτα 

2) Ζάμπα Αναστασία 

ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 

συζήτηση του 5ου θέματος 

13.  15)  Σογθνόηεζε επηηνμπήξ παναιαβήξ 

ενγαζηώκ θαη μεηαθμνώκ , από ημ 

πμζό ηςκ 35.216,43 € μέπνη ημο 

πμζμύ ηςκ 58.694,06 € 

 

Ομόφωνα περί ορισμού μελών στην επιτροπή 
παραλαβής εργασιών και μεταφορών  από το 
ποσό των 35.216,43 €  μέχρι του ποσού των 
58.694,06 € για το χρονικό διάστημα από 1-1-
2011 μέχρι και 31-12-2011 , αποτελούμενη 
από τους  παρακάτω  : 
 

Σακτικά μέλη 

1) Ρεμόντης Θεμιστοκλής 

2) Κάργας Ζαχαρίας 

3) Κιοσσές Ιωάννης 

 

 



Αναπληρωματικά μέλη 

1) Κιοσσές Φρήστος 

2) Μόσχου Αθανασία 

3) πανίδης Βασίλειος 

ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

14.  16)  Σογθνόηεζε επηηνμπήξ παναιαβήξ 

ενγαζηώκ θαη μεηαθμνώκ άκς ημο 

πμζμύ ηςκ 58.694,06 € 

 

Ομόφωνα περί ορισμού μελών στην επιτροπή 
παραλαβής εργασιών και μεταφορών άνω 
του ποσού των 58.694,06 € για το χρονικό 
διάστημα από 1-1-2011 μέχρι και 31-12-2011 , 
αποτελούμενη από τους  παρακάτω  : 
 

Σακτικά μέλη 

1) Παπαδόπουλος Γρηγόριος 

2) Καρατζόγλου Θεσσαλονικιά 

3) Παπαδοπούλου Κυρατσώ 

4) Ρουσσόπουλος  Θεόδωρος 

Αναπληρωματικά μέλη 

1) Παπαθεοδώρου Ανέστης 

2) Ζαφειριάδης Θωμάς 

3) Παπαδόπουλος ταύρος 

4) Λαζαρίδης  Λάζαρος 

ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 

συζήτηση του 5ου θέματος 

15.  17)  Ονηζμόξ εθπνμζώπςκ ςξ μειώκ ηεξ 

επηηνμπήξ ημο άνζνμο 3 παν. 2 ημο 

Ν. 2734/1999 (ΦΓΚ 161 Α ΄) – 

εθδηδόμεκα με αμμηβή πνόζςπα θαη 

άιιεξ δηαηάλεηξ 

Ομόφωνα περί ορισμού ως εκπροσώπου του 
Δήμου Δράμας στην επιτροπή  του άρθρου 3 
του Ν. 2734/99 «εκδιδόμενα με αμοιβή 
πρόσωπα και άλλες διατάξεις, τον δημοτικό 
σύμβουλο Γκάνη ταύρο , με 
αναπληρωματικό τον δημοτικό σύμβουλο 
Ιορδανίδη Παγκράτιο 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

16.  18)  Ονηζμόξ μνγάκμο γηα ημκ έιεγπμ θαη 

βεβαίςζε ηςκ παναβάζεςκ ζημοξ 

παηδόημπμοξ 

Ομόφωνα, με την επιφύλαξη του δημοτικού 
συμβούλου, Μήτρου Γεωργίου, σε ότι αφορά 
στην αποτελεσματικότητα τέτοιων δράσεων    
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

17.  19)  Ονηζμόξ εθπνμζώπςκ γηα ηε 

ζομμεημπή ημοξ ζηα πνςημβάζμηα 

Ομόφωνα περί ορισμού των παρακάτω 
δημοτικών συμβούλων  , ως εκπροσώπους 



θαη δεοηενμβάζμηα Σομβμύιηα πμο 

πνμβιέπμκηαη από ηηξ δηαηάλεηξ ηςκ 

Α.Ν. 445 & 446 /1937 

 

του Δήμου  Δράμας στο Πρωτοβάθμιο και 
Δευτεροβάθμιο υμβούλιο Επιθεωρήσεως 
Θεάτρων - Κινηματογράφων  που  
προβλέπονται  από  τις  διατάξεις των α.ν. 
445/37 και 446/37: 
 
 το Πρωτοβάθμιο υμβούλιο, 

την δημοτική σύμβουλο ιδερά 
Φρυσή, ως τακτικό μέλος, με  
αναπληρωματικό μέλος τον 
Ιορδανίδη Παγκράτιο, δημοτικό 
σύμβουλο 

            το Δευτεροβάθμιο 
υμβούλιο, τον δημοτικό 

             σύμβουλο Ιορδανίδη Παγκράτιο, ως 
τακτικό μέλος , με  αναπληρωματική 
την ιδερά Φρυσή, δημοτική 
σύμβουλο 

 
 

18.  20)  Έγθνηζε οπμβμιήξ πνόηαζεξ γηα ημ 

ένγμ με ηίηιμ « Γνγαζηήνηα 

θαηαγναθήξ, πανμοζίαζεξ, δηάποζεξ 

ηςκ πιενμθμνηώκ θαη ηςκ δεδμμέκςκ 

ημο ηζημνηθμύ θέκηνμο Δνάμαξ γηα 

ηεκ ακάδεηλε θαη αλημπμίεζή ημο» 

Ομόφωνα, με την επιφύλαξη του δημοτικού 
συμβούλου, Μήτρου Γεωργίου, σε ότι αφορά 
στην αποτελεσματικότητα παρομοίων 
δράσεων    
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

19.  21)  Έγθνηζε οπμβμιήξ πνόηαζεξ γηα ημ 

ένγμ με ηίηιμ « Δνάζεηξ εκεμένςζεξ 

θαη εοαηζζεημπμίεζεξ γηα ηε 

δηαπείνηζε ηςκ αζηηθώκ 

απμννημμάηςκ» 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, 
Μήτρου Γεωργίου διότι, τέτοιες 
πρωτοβουλίες αποπροσανατολίζουν τους 
δημότες και δεν καταδεικνύουν ότι οι 
κεντρικές ευθύνες διαχείρισης των 
απορριμμάτων, είναι κεντρικά πολιτικές. 
Είναι ευθύνες που αφορούν την Περιφέρεια, 
τους Δήμους και κατά πολύ μικρό ποσοστό 
τους δημότες 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

 

20.  22)  Έγθνηζε οπμβμιήξ πνόηαζεξ γηα ημ 

ένγμ με ηίηιμ «Πνμβμιή , 

δεμμζημπμίεζε θαη αλημιόγεζε ημο 

μιμθιενςμέκμο ζπεδίμο Αζηηθήξ 

Ακαγέκκεζεξ ημο Δ. Δνάμαξ»  

 

Ομόφωνα, με την επιφύλαξη του δημοτικού 
συμβούλου, Μήτρου Γεωργίου, σε ότι αφορά 
στην αποτελεσματικότητα τέτοιων δράσεων    
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

21.  23)  Σομμεημπή ημο Δήμμο Δνάμαξ ζηε 

δεύηενε πνόζθιεζε ημο πνμγνάμμαημξ 

δηα βίμο Μάζεζεξ ζηε δνάζε 

Leonardo da Vinci με ηίηιμ « 

Βειηίςζε ηθακμηήηςκ 

αοημαπαζπόιεζεξ αηόμςκ με 

ακαπενίεξ (ΑμεΑ)» 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, 
Μήτρου Γεωργίου διότι, γενικά είναι 
αρνητικός στα ζητήματα περί δια βίου 
μάθησης, θεωρώντας ότι, τέτοιου είδους 
παροχές, πρέπει κεντρικά το Κράτος να τις 
ασκεί,  είτε αφορούν στην εκπαίδευση, είτε 
στην υγεία και την πρόνοια. Είναι δράσεις 
που δεν εντάσσονται στις αρμοδιότητες του 
Δήμου και δεν έχουν τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα.  



ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

 

22.  24)  Σομμεημπή ημο Δήμμο Δνάμαξ ζηε 

δεύηενε πνόζθιεζε ημο πνμγνάμμαημξ 

δηα βίμο Μάζεζεξ ζηε δνάζε 

Grundtvig με ηίηιμ « Υπμζηήνηλε 

αζιεηηθώκ δναζηενημηήηςκ ηςκ 

πμιηηώκ» 

  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, 
Μήτρου Γεωργίου διότι, γενικά είναι 
αρνητικός στα ζητήματα περί δια βίου 
μάθησης, θεωρώντας ότι, τέτοιου είδους 
παροχές, πρέπει κεντρικά το Κράτος να τις 
ασκεί,  είτε αφορούν στην εκπαίδευση, είτε 
στην υγεία και την πρόνοια. Είναι δράσεις 
που δεν εντάσσονται στις αρμοδιότητες του 
Δήμου και δεν έχουν τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα.  
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

 

23.  25)  Γκςμμδόηεζε γηα παναπώνεζε 

θμηκόπνεζηεξ έθηαζεξ (ηεμ. 80ν10) 

(Αγνόθηεμα Καιιηθύημο) γηα 

ακέγενζε λεκμδμπεηαθήξ μμκάδαξ 

 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 
Σο θέμα ψήφισε και ο Πρόεδρος Σοπικής 
Κοινότητας Καλλιφύτου,  Καρτσόγλου 
ταύρος 
 

24.  26)  Γκςμμδόηεζε γηα παναπώνεζε 

θμηκόπνεζηεξ έθηαζεξ (ηεμ. 

1651ς4) (Αγνόθηεμα 

Μμκαζηεναθίμο) γηα ακέγενζε 

ζηαοιηθώκ εγθαηαζηάζεςκ 

 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 
Σο θέμα ψήφισε και ο Πρόεδρος Σοπικής 
Κοινότητας Μοναστηρακίου, Κιάκος 
Ιωάννης 
 

25.   Γκςμμδόηεζε γηα παναπώνεζε 

θμηκόπνεζηεξ έθηαζεξ (ηεμ. 5166-

Φ250) (Αγνόθηεμα Ξενμπμηάμμο) 

γηα ακέγενζε ζηαοιηθώκ 

εγθαηαζηάζεςκ 

 

ΑΠΟΤΡΘΗΚΕ προκειμένου να 
επανεξετασθεί και να επανέλθει για συζήτηση 
στο Δ 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

26.  27)  Γκςμμδόηεζε γηα παναπώνεζε 

θμηκόπνεζηεξ έθηαζεξ (ηεμ. 5166-

Φ252) (Αγνόθηεμα Ξενμπμηάμμο) 

γηα ακέγενζε ζηαοιηθώκ 

εγθαηαζηάζεςκ 

 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 
Σο θέμα ψήφισε και ο Πρόεδρος Δημοτικής 
Κοινότητας Ξηροποτάμου, Δεμίσης Γεώργιος 
 

27.  28)  Γκςμμδόηεζε γηα παναπώνεζε 

θμηκόπνεζηεξ έθηαζεξ (ηεμάπημ 

964Α – Αγνόθηεμα Ξενμπμηάμμο) 

ζηεκ εηαηνεία «Κονηάθμξ Παοιίδεξ 

Α.Γ. Γμθηάιςζε Μεηαιιηθμύ 

Νενμύ)  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου, διότι δεν γνωρίζει αν 
συνυπολογίσθηκε ο γενικότερος 
πολεοδομικός σχεδιασμός του Δήμου 
Δράμας. Κοντά στην συγκεκριμένη έκταση, 
υπάρχει βιομηχανική περιοχή, το πάρκο της 
Προσοτσάνης και άνωθεν αυτής, 
αρχαιολογικός χώρος, Θεωρεί ότι , θα 
επιβαρυνθεί η περιοχή, εξ αιτίας των βαρέων 



οχημάτων που θα κινούνται και  διότι, 
διαφαίνεται τελικά ότι, η δημιουργία δρόμου 
Ξηροποτάμου – Μοναστηρακίου, που οι 
περισσότερες παρατάξεις ανέφεραν στα 
προεκλογικά τους προγράμματα,  σκοπό 
είχαν την εξυπηρέτηση επιχειρησιακών 
συμφερόντων και όχι την εξυπηρέτηση 
συμφερόντων  του Μοναστηρακίου και του 
Ξηροποτάμου. 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 
Σο θέμα ψήφισε και ο Πρόεδρος Δημοτικής 
Κοινότητας Ξηροποτάμου, Δεμίσης Γεώργιος 
 

28.  29)  Γκςμμδόηεζε ζπεηηθά με 

απαιιμηνίςζε νομμημμμύμεκμο 

αθηκήημο επί ηεξ μδμύ Ιππμθνάημοξ 

2 ζηε Δνάμα, ηδημθηεζίαξ 

Δενμεκηδόγιμο Παύιμο 

Ομόφωνα, περί μη άμεσης απαλλοτρίωσης 
και για τους λόγους που αναφέρονται στην 
εισήγηση της υπηρεσίας 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ζαχαριάδης 
Παύλος, απουσίαζε κατά τη συζήτηση του 
θέματος 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος   

29.  30)  Γκςμμδόηεζε γηα πμνήγεζε άδεηαξ 

εθμεηάιιεοζεξ πενηπηένμο επί ηεξ 

μδμύ Βεκηδέιμο 131 ζηε Δνάμα 

 

Ομόφωνα περί μη σύμφωνης γνώμης  για τη  
συνέχιση της λειτουργίας του περιπτέρου επί 
της οδού Βενιζέλου 131 στη Δράμα  (ή επί της 
οδού Ναυαρίνου 2 , όπου είναι σήμερα 
τοποθετημένο) στη θέση του περιπτέρου που 
λειτουργούσε η κα Μαύρη Λίζα, με χορήγηση 
άδειας στην κα Γεωργακοπούλου Δήμητρα 
του Γεωργίου , για τους λόγους που 
αναλυτικά παρατίθενται  στην εισήγηση της 
υπηρεσίας, στο σκεπτικό της απόφασης 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

30.  31)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «Σοκηήνεζε 

επηζθεοή εγθαηαζηάζεςκ οπενεζίαξ» 

 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

31.  32)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «Σοκηήνεζε 

αγνμηηθώκ μδώκ» 

 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

32.  33)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «Σοκηήνεζε 

Β΄ Νεθνμηαθείμο» 

 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

33.  34)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «Σοκηήνεζε 

δεμμηηθμύ θήπμο» 

 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

34.  35)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ Ομόφωνα 



παναιαβήξ ημο ένγμο «Δηαμόνθςζε 

θμηκ. πώνμο ΤΔ Φςνηζηήξ» 

 

ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

35.  36)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «Βειηίςζε 

θηηνίςκ Α θαη Β Νεθνμηαθείςκ» 

 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

36.  37)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «Οδμπμηία ΤΔ 

Μαθνοπιαγίμο» 

 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

37.  38)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «Βειηίςζε 

Νεθνμηαθείςκ ΤΔ Μηθνμπςνίμο» 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

38.  39)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «Σοκηήνεζε 

επηζθεοή εγθαηαζηάζεςκ θςηηζμμύ» 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

39.  40)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «Σοκηήνεζε 

κεθνμηαθείςκ ημπηθώκ 

δηαμενηζμάηςκ» 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

40.  41)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «Σοκηενήζεηξ 

αγνμηηθώκ μδώκ» 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

41.  42)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «Καηαζθεοή 

δηαδνόμςκ κεθνμηαθείςκ 

Αμπειαθίςκ» 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

42.  43)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «Καηαζθεοή 

μδώκ Ν. Αμηζμύ» 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

43.  44)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «Σοκηήνεζε Α 

Νεθνμηαθείμο» 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

44.  45)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «Οδμπμηία Ν. 

Σεβάζηεηαξ» 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

45.  46)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «Σοκηήνεζε 

πιμμηαπήηςκ ζε δεμμηηθά γήπεδα» 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

46.  47)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «Σοκηενήζεηξ 

επηζθεοέξ πάνθςκ ζοκμηθηζμώκ» 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

47.  48)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «Καηαζθεοή 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 



πενίθναλεξ πώνμο επέθηαζεξ κέςκ 

θμημεηενίςκ ΤΔ Ξενμπμηάμμο» 

Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

48.  49)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο 

«Αμμμπαιηθμζηνώζεηξ αγνμηηθώκ 

μδώκ» 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

49.  50)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «Δηαμόνθςζε 

πώνςκ επέθηαζεξ Νεθνμηαθείςκ» 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

50.  51)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «Οδμπμηία 

Ταληανπώκ - Αμπειαθίςκ» 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

51.  52)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο 

«Δηαμμνθώζεηξ θμηκμπνήζηςκ πώνςκ 

ΤΔ Μαονμβάημο» 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

52.  53)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «Πανεμβάζεηξ 

ζε πώνμοξ απμννημμάηςκ (ένγα 

ακηηπονηθήξ πνμζηαζίαξ)» 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

53.  54)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «Οδμπμηία ΤΔ 

Ληβαδενμύ» 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

54.  55)  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο « Γνγαζία 

ιεηημονγίαξ θοκμθμμείμο Δήμμο 

Δνάμαξ» 

 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

55.  56)  Ακαμόνθςζε πνμϋπμιμγηζμμύ Δήμμο 

Δνάμαξ, Α΄ ηνημήκμο 2011  

 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

56.  57)  Γπηιμγή πηζηςηηθμύ ηδνύμαημξ γηα ηεκ 

έκημθε θαηάζεζε ηςκ ηαμεηαθώκ 

δηαζεζίμςκ ημο Δήμμο Δνάμαξ 

 

 Ομόφωνα, περί επιλογής της 
υνεταιριστικής Σράπεζας Δράμας, για το 
πρώτο εξάμηνο 2011 : 

 Καταθέσεις Όψεως, επιτόκιο 3,650% 

 Καταθέσεις προθεσμίας τρίμηνης και 
εξάμηνης διάρκειας, 4,608% 

 Σο ύψος των προθεσμιακών 
καταθέσεων θα προκύπτει με 
απόφαση Δημάρχου. 

 Σο ύψος των προθεσμιακών 
καταθέσεων, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 2/3 των ταμειακών 
διαθεσίμων 

ε περίπτωση που αυξηθούν τα επιτόκια 
καταθέσεων εντός του Α΄ εξαμήνου, ο Δήμος 
θα προβεί σε νέα έρευνα αγοράς 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 



συζήτηση του 5ου θέματος 
 

57.   Παναπώνεζε δεμμζίμο πενημοζηαθμύ 

ζημηπείμο ζημ Δήμμ Δνάμαξ 

ΑΠΟΤΡΘΗΚΕ προκειμένου να 
επανεξετασθεί και να επανέλθει για συζήτηση 
στο Δ 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

58.  58)  Καζμνηζμόξ ηςκ επηηνεπόμεκςκ γηα 

πνήζε ημεμάηςκ ημο θμηκόπνεζημο 

πώνμο επί ηεξ μδμύ Γζκηθήξ 

Αμύκεξ θαη 28εξ Οθηςβνίμο, γηα 

ηεκ ακάπηολε ηναπεδμθαζηζμάηςκ 

 

Ομόφωνα : 

 Απορρίπτει αίτημα της  Ο.Ε. 
Ατματζίδης Μιχαήλ – Κων/νιδης Γ., περί 
έκδοσης άδειας χρήσης κοινοχρήστου 
χώρου , ο οποίος βρίσκεται επί της οδού 
Εθνικής Αμύνης και 28ης Οκτωβρίου 
(μνημείο σφαγιασθέντων), για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων, λαμβάνοντας  υπ’ 
όψη τον ειδικό χαρακτήρα του χώρου , ο 
οποίος δεν είναι απλά ένα μνημείο, αλλά 
εντός αυτού είναι τοποθετημένα οστά των 
σφαγιασθέντων (29-09-1941) 

 Καθορίζει τα επιτρεπόμενα για 
χρήση τμήματα του κοινόχρηστου χώρου 
επί της Εθνικής Αμύνης και 28ης 
Οκτωβρίου, σύμφωνα με την προηγούμενη 
άδεια που χορήγησε η υπηρεσία στην «Ο.Ε. 
Ατματζίδης Μιχαήλ – Κων/νιδης Γ.» 

59.  59)  Αίηεμα δηαγναθήξ μθεηιήξ  από 

πνεμαηηθό θαηάιμγμ (Κ.Ο.Κ. - 2) 

 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

60.  60)  Αίηεμα δηαγναθήξ μθεηιήξ από 

πνεμαηηθό θαηάιμγμ ( Τέιμξ 

Νεθνμηαθείςκ) 

 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

61.  61)  Γπηζηνμθή πνεμάηςκ 

 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

62.  62)  Έγθνηζε πνμμήζεηαξ μπήμαημξ από 

ημ ειεύζενμ εμπόνημ γηα θάιορε 

οπενεζηαθώκ ακαγθώκ Δεμάνπμο 

Δνάμαξ 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

63.  63)  Λύζε μίζζςζεξ δύμ θαηαζηεμάηςκ 

ζηε δεμμηηθή ιαπακαγμνά 

 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

64.  64)  Αίηεμα – Υπόμκεμα ημο Πακαγηώηε 

Καννά ημο Γεςνγίμο, θαημίθμο 

Δνάμαξ , πενί πμνήγεζεξ άδεηαξ 

πνήζεξ πεδμδνμμίμο, γηα ηεκ 

ακάπηολε ηναπεδμθαζηζμάηςκ 

 

Η πρόθεση της δημοτικής αρχής, είναι η 
εφαρμογή των Νόμων, χωρίς καμία 
ευκαιριακή ή επιλεκτική αντιμετώπιση.  
Σο αίτημα απορρίπτεται, πρώτον γιατί έχει 
υπογραφεί νέα Τπουργική Απόφαση 
(52907/09), η οποία απαγορεύει την 
ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων πέραν 
του 1,5 μ και δεύτερον διότι το Δ.. ενέκρινε 
ομόφωνα τον Κανονισμό σύμφωνα με τον 



οποίο, απαγορεύεται η παραχώρηση της 
Πλατείας Ελευθερίας 
 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 
1) Θωμά Μαργαρίτη, 2) Παπαδόπουλου 
Γεωργίου, 3) Φατζηγιάννη Αναστασίου, 4) 
Μαμσάκου Φριστοδούλου, 5) Δάντζερα 
Ιωάννη, 6) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 7) 
Φαραλαμπίδη Ανδρέα , περί απόρριψης του 
αιτήματος – υπομνήματος του Παναγιώτη 
Καρρά του Γεωργίου περί χορήγησης άδειας 
χρήσης πεζοδρομίου για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων διότι, δεν   
δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα στα 
χρόνια λειτουργίας του καταστήματος του 
αιτούντα, προτείνοντας να του επιτραπεί η 
χρήση του χώρου σύμφωνα με το 
τοπογραφικό που κατατέθηκε στην υπηρεσία. 
Πρότειναν επίσης, να εξετάζεται ανά 
περίπτωση κάθε αίτηση σχετική με χορήγηση 
άδειας χρήσης πεζοδρομίου 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Κάργα Γεωργίου, ο οποίος ανέφερε ότι 
μοιραία θα κλείσει το κατάστημα και μάλιστα 
σε δύσκολες ημέρες, προτείνοντας να 
εξετασθεί, αν υπάρχει δυνατότητα 
ανάκλησης του Νόμου 
Μειοψηφούντος επίσης του δημοτικού 
συμβούλου Μήτρου Γεωργίου , ο οποίος 
συμφώνησε με την πρόταση του  δημοτικού 
συμβούλου Μελισσινού τυλιανού, περί 
αναβολής λήψης οριστικής απόφασης και 
παραπομπής του θέματος σε επιτροπή. 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

65.  65)  Αίηεμα ηεξ « Βανειίδεξ Μηπάιεξ & 

ΣΙΑ  Γ.Γ.» , πενί πμνήγεζεξ 

άδεηαξ πνήζεξ  θμηκόπνεζημο 

πώνμο, γηα ηεκ ακάπηολε 

ηναπεδμθαζηζμάηςκ 

 

 
Η αίτηση απορρίπτεται από τα μέλη του Δ 
της συμπολίτευσης, λαμβάνοντας  υπ’ όψη 
τον ειδικό χαρακτήρα του χώρου , ο οποίος 
δεν είναι απλά ένα μνημείο, αλλά εντός 
αυτού είναι τοποθετημένα οστά των 
σφαγιασθέντων (29-09-1941) 
 
 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 
1) Θωμά Μαργαρίτη, 2) Παπαδόπουλου 
Γεωργίου, 3) Φατζηγιάννη Αναστασίου, 4) 
Μαμσάκου Φριστοδούλου, 5) Δάντζερα 
Ιωάννη, 6) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 7) 
Φαραλαμπίδη Ανδρέα, περί απόρριψης του 
αιτήματος της εταιρείας « Βαρελίδης 
Μιχάλης & ΙΑ  Ε.Ε.» χορήγησης άδειας 
χρήσης πεζοδρομίου για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων διότι, και άδικο είναι   , 
και το μνημείο αναδεικνύει , προσθέτοντας 
ότι, κάθε κατάστημα είναι ξεχωριστή υπόθεση 



και εξαρτάται από την ΑΔ και όχι από το 
Νόμο 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

66.  66)  Σοκδημνγάκςζε με ηεκ Γ.Α.Σ.  

Δνάμαξ, αγώκα ακςμάιμο δνόμμο – 

Γ΄ γύνμο πόιεξ Δνάμαξ ζηε μκήμε 

ημο Νίθμο Βαιδίνθα , όιςκ ηςκ 

θαηεγμνηώκ 

 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

67.  67)  Γγγναθή ημο Δήμμο ςξ ζοκδνμμεηή 

γηα ημ 2011 ζε εθεμενίδεξ, 

πενημδηθά θαη ειεθηνμκηθά μέζα. 

 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

68.  68)  Τνμπμπμίεζε ηεξ οπ. Ανηζμ. 

54/2007 απόθαζεξ ημο Δεμμηηθμύ 

Σομβμοιίμο ζπεηηθά με ηεκ ζύζηαζε 

Δεμμηηθήξ Γπηηνμπήξ Παηδείαξ » 

 

Ομόφωνα 
ημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

 
 
Δράμα 20-1-2011 
Η ειδική γραμματέας του Δ.. Δήμου Δράμας 
 
Μυροφόρα Χωμά 
                                                                                    


