
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 06/25-02-2015 ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 
 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μωϋσιάδης Αριστείδης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση του 
7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
Ο δημοτικός σύμβουλος Καραμπατζάκης Δημήτριος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση 
του 19ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ρεμόντης Σταμάτιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση του 7ου 
θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση 
του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ετόγλου Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση του 5ου 
θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση του 5ου 
θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
Ο δημοτική σύμβουλος Σιδερά Χρυσή, προσήλθε στη  συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος της 
ημερήσιας διάταξης. 

 
 

       
      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  77.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Τροποποίηση της 495/2014 ΑΔΣ 
περί καθορισμού τέλους χρήσης 
κοινόχρηστων χώρων για το οικ. 
έτος 2015 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

2.  78.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Συγκρότηση και ορισμός μελών 
της επιτροπής τουριστικής 
προβολής και ανάπτυξης του 
Δήμου Δράμας 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ζαχαριάδης Παύλος, 
πρότεινε από την παράταξη «Πόλη + Ζωή» ως 

μέλος στην επιτροπή, τον ίδιο χωρίς 

αναπληρωματικό μέλος, λέγοντας όμως πως, η 

πρόταση της δημοτικής αρχής καταστρατηγεί τον 

Κανονισμό Λειτουργίας της επιτροπής διότι άλλα 

προβλέπονται σχετικά με τον ορισμό των μελών. 

Η δημοτική αρχή λαμβάνει αποφάσεις όπως τη 

συμφέρει, αποκλείοντας φορείς άμεσα 

σχετιζόμενους με τον τουρισμό, όπως π.χ. τη 

ΔΕΚΠΟΤΑ, το Επιμελητήριο και την 

Περιφέρεια, ορίζοντας συγκεκριμένο άτομο από 

τον ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, προκειμένου να 

καλυφθεί το κενό ενδεχόμενης πλειοψηφίας. 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 

1) Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη 

Ελευθερίου και 3) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, όχι 

μόνο για τους λόγους που ανέφερε ο δημοτικός 

σύμβουλος Ζαχαριάδης Παύλος , αλλά και  διότι 

θεωρούν πως εάν ήθελε η δημοτική αρχή, 

μπορούσε να εισηγηθεί τροποποίηση του 

Κανονισμού λειτουργίας της επιτροπής και όχι 

να τον καταστρατηγεί, ιδιαίτερα σε ότι αφορά 

στην σύσταση και στον ορισμό μελών αυτής. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ  

Γρηγόριος, πρότεινε από την παράταξη «Νέα 

Εποχή – Νέα Δράμα» ως μέλος στην επιτροπή 

τον ίδιο, με αναπληρωματικό τον δημοτικό 

σύμβουλο Χαραλαμπίδη Ανδρέα,  αναφέροντας 



και οι δύο πως δεν πρέπει να δημιουργούνται 

εντάσεις για ένα τόσο σοβαρό θέμα, το οποίο 

πρέπει να ενώνει τους πάντες , με απώτερο 

σκοπό την ανάδειξη του τόπου μας,  ο οποίος 

έχει πολλά χαρίσματα. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 
πρότεινε από την παράταξη «Αυτοδιοίκηση 

Πολιτών» ως μέλος στην επιτροπή τον ίδιο, 

τονίζοντας πως όφειλε η δημοτική αρχή να 

επισυνάψει στο θέμα τον Κανονισμό Λειτουργίας 

αυτής, έτσι ώστε να είναι ενημερωμένος , 

προσθέτοντας στο τέλος πως η αντιπολίτευση 

πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συνδιοίκηση και 

όχι να μην έχει λόγο ούτε καν στα ονόματα των 

μελών της συγκεκριμένη επιτροπής όπως 

προτείνονται.   

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος 

Ευάγγελος, πρότεινε από την παράταξη 

«ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020» ως μέλος στην 

επιτροπή, τον ίδιο, τονίζοντας πως όφειλε η 

δημοτική αρχή να επισυνάψει στο θέμα τον 

Κανονισμό Λειτουργίας αυτής, έτσι ώστε να 

είναι ενημερωμένος, υπενθυμίζοντας στο τέλος 

την πρότασή του, σε θέματα παρόμοια με το 

παρόν, να προσκομίζονται και βιογραφικά των 

συμμετεχόντων σε επιτροπές. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος θεωρεί ότι 

αποτελεί ουτοπία αυτό που ακούγεται περί 

τοπικής ανάπτυξης διότι, η ανάπτυξη δεν έχει 

τοπικό χαρακτήρα, είναι ενιαία και αδιαίρετη, 

προσθέτοντας πως δεν επιθυμεί να συμμετέχει 

στην επιτροπή. 

 
Το ΔΣ αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

 Συγκροτεί     επιτροπή τουριστικής 

προβολής & ανάπτυξης , αποτελούμενη από τους 

παρακάτω: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Τερζή Ανέστη, δημοτικό σύμβουλο, ως 

πρόεδρο 

2. Ζαχαριάδη Παύλο, δημοτικό σύμβουλο, 

ως μέλος 

3. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριο, δημοτικό 

σύμβουλο, ως μέλος 

4. Ηλιόπουλο Στέργιο, δημοτικό σύμβουλο, 

ως μέλος 

5. Καλφόπουλο Ευάγγελο, δημοτικό 

σύμβουλο, ως μέλος 

6. Καγκασίδου Μαρία, δημοτική υπάλληλο, 

ως μέλος 

7. Δεμερτζή Γεώργιο   μέλος του ΔΣ του 

ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, ως μέλος 

8. Αλατζά Ιωάννη από την Ένωση 

Ξενοδόχων Ν. Δράμας, ως μέλος 

9. Εφραιμίδη Παύλο από τον Σύνδεσμο 



Τουριστικών Γραφείων και ΤΕΟΜ Ν. 

Δράμας, ως μέλος 

10. Νικηφορίδη Κωνσταντίνο από το 

Σωματείο καφετεριών και κέντρων 

διασκέδασης Ν. Δράμας, ως μέλος 

11. Σκουλίδη Αντώνιο από τον Εμπορικό 

Σύλλογο Δράμας, ως μέλος 

12. Κυριαζίδη Δημήτριο από το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος, ως μέλος 

13. Δισλία Ανδρονίκη από την Ένωση 

Αγροτουρισμού ΑΜΘ, ως μέλος 

14. Νουσδίλη Ηλία από το Σωματείο 

Ζυθεστιατόρων, ως μέλος  

15. Κρασόπουλο Βασίλειο , ιδιώτη, ως μέλος 

16. Κωνσταντινίδου Παρθένα , ιδιώτη, ως 

μέλος 

17. Πρασίδη Θεόδωρο, ιδιώτη, ως μέλος 
 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Χατζηκυριακίδη Αναστάσιο, δημοτικό 

σύμβουλο 

2. Δεν ορίστηκε 

3. Χαραλαμπίδη Ανδρέα, δημοτικό 

σύμβουλο 

4. Δεν ορίστηκε 

5. Δεν ορίστηκε 

6. Αρβανιτίδη Ευστράτιο, δημοτικό 

υπάλληλο 

7. Μακρή Αντώνιο 

8. Καλλία Άγγελο 

9. Τσακιρίδη Μενέλαο 

10. Τσιρίδη Γρηγόριο 

11. Κιάκο Μιλτιάδη 

12. Παράσχου Κων/νο 

13. Κοζάκη Στέργιο 

14. Βαγενά Σωτήριο 

15. Κάζη Αθανάσιο 

16. Στέφου Ελένη 

17. Τυχόλα Ελένη 

 

 

Η διάρκεια της θητείας των μελών της επιτροπής 

τουριστικής προβολής και ανάπτυξης, ακολουθεί 

αυτήν της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

μας. 

 

3.  79.  3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Ανανέωση αδειών 
παραγωγών πωλητών 
λαϊκών αγορών 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

4.  80.  4Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Παραχώρηση χρήσης 
οικοπέδου σε δημόσια 
υπηρεσία για την εκτέλεση 
εργασιών 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

5.  81.  5Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Εξέταση αιτήματος για χορήγηση 
άδειας χρήσης κοινόχρηστου 

 Αναβάλει ομόφωνα τη λήψη 

οριστικής απόφασης για το επόμενο ΔΣ, περί 



χώρου επί της Πλατείας 
Ελευθερίας – Ιωαννίδου 
Αναστασία  

εξέτασης αιτήματος της κας Ιωαννίδου 

Αναστασίας για χορήγηση άδειας χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί της Πλατείας 

Ελευθερίας, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να 

επανέλθει με νέα αίτηση στο επόμενο ΔΣ, στην 

οποία θα αναφέρει ακριβώς τι ζητά, ποιες είναι 

οι διαστάσεις και σε ποιες θέσεις, αριστερά – 

δεξιά ή σε τρία σημεία και εάν απομένει ζωτικός 

χώρος για τους περιπατητές. 

6.  82.  ΄Εγκριση της 46/2015 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής, 
σχετικά με την ψήφιση 
απολογιστικών στοιχείων Δ΄ 
τριμήνου 2014   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Με την τοποθέτηση των δημοτικών 

συμβούλων: 1) Ζαχαριάδη Παύλου, 2) 

Ετόγλου Ιωάννη, 3) Μλεκάνη Μιχαήλ, 4) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 5) Καλαϊτσίδη 

Γεωργίου, πως ψηφίζουν το θέμα μόνο ως 

λογιστική αποτύπωση. 

Με την τοποθέτηση των δημοτικών 

συμβούλων: 1) παπαεμμανουήλ Γρηγορίου 

και 2) Χαραλαμπίδη Ανδρέα, πως ψηφίζουν το 

θέμα μόνο ως λογιστική αποτύπωση. 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού 

συμβούλου Ηλιοπουλου Στέργιου, πως ψηφίζει 

το θέμα μόνο ως λογιστική αποτύπωση. 

 

7.  83.  Έγκριση ποσού για έκδοση 
διατακτικών για την περίοδο του 
ΠΑΣΧΑ 2015   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος 

Στέργιος, ψήφισε το θέμα με την προϋπόθεση 

ότι κάποια στιγμή θα αυξηθεί το ποσό του 

συγκεκριμένου ΚΑ με την μείωση άλλων ΚΑ 

 

8.  84.  Απαλλαγή από τέλη και 
δικαιώματα ταφής   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

9.  85.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
δημοτών   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

10.  86.  ΄Εγκριση της 45/2015 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής, 
σχετικά με την 2η Αναμόρφωση 
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου επειδή η 2η αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού δεν αλλάζει λογική σε 

σχέση με την τοποθέτησή του στη συζήτηση του 

προϋπολογισμού. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, ο οποίος ούτως ή 

άλλως καταψήφισε τον προϋπολογισμό αλλά, 

καταψηφίζει την 2
η
 αναμόρφωση εξαιτίας της 

ενίσχυσης του ΚΑ  00.6737.04 με τίτλο « 

Χρηματοδότηση ετήσιου προγράμματος δράσης 

νέας ενιαίας κοινωφελούς επιχείρησης 

{ΔΕΚΠΟΤΑ}» διότι, δεν έχει συζητηθεί το 

ετήσιο πρόγραμμα ούτε ο προϋπολογισμός της 

επιχείρησης στο Δ.Σ.    

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, για τον αυτονόητο λόγο ότι 

καταψήφισε τον προϋπολογισμό.  

 

11.  87.  ΄Εγκριση της 12/2015 απόφασης 
του ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, σχετικά με 
την 1η Αναμόρφωση 
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015  

ΟΜΟΦΩΝΑ 



12.  88.  ΄Εγκριση της 09/2015 απόφασης 
του ΝΠΔΔ, σχετικά με την 1η 
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2015  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

13.  89.  Καταβολή αποζημίωσης λόγω 
απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την 
πράξη 11/97  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

14.  90.  Αποδοχή και έγκριση ποσού 
6.710,83 € (ενδεικτικό υπόλοιπο 
στις 31-12-2013) από «ειδικευμένο 
λογαριασμό» του Δ. Δράμας που 
τηρείται στην Εθνική Τράπεζα  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

15.  91.  Επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντος ποσού -  

ΟΜΟΦΩΝΑ 
Αναβάλλει τη λήψη οριστικής απόφασης  για 

το επόμενο ΔΣ, περί επιστροφής ποσού 13.645,74 €, εκ 

μέρους της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε.Ε., ως αχρεωστήτως 

καταβληθέν , εξαιτίας μη υλοποίησης του αντικειμένου της 

από 23/5/2012 υπογραφείσας μεταξύ του Δήμου Δράμας 

και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε.Ε. (καθώς και με την 

συμμετοχή των Δήμων Καβάλας και Κ.Νευροκοπίου) 

προγραμματικής σύμβασης ,για την υλοποίηση έργου με 

αντικείμενο « Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – στα πλαίσια του 

διαχειριστικού σχεδίου του έργου με τίτλο: 

¨Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων 

(ΟΣΔΑ) σε επίπεδο Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – Λειτουργική 

αναβάθμιση Χ.Υ.Τ.Α. Καβάλας και εφαρμογή 

μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών 

αποβλήτων στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και 

Δράμας σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική 

νομοθεσία διότι, υπάρχει σε εξέλιξη αλληλογραφία μεταξύ 

του Δ. Δράμας και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.  Α.Ε.Ε.   

 

16.  92.  Εξέταση αιτήματος επιστροφής 
τέλους χρήσης για τους οικίσκους 
στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά 
«Ονειρούπολη»  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 3) 

Σιδερά Χρυσής διότι: 

1) όπως αναφέρεται και στην εισήγηση της 

υπηρεσίας, οι αιτούντες αναδείχτηκαν δικαιούχοι 

οικίσκων Ονειρούπολης για τη Χριστουγεννιάτικη 

Αγορά, εντός του Δημοτικού Κήπου αλλά, ήταν 

στην Πλατεία. 

2) 5-1-2015, αμέσως δηλαδή μετά τη λήξη της 

εκδήλωσης κατέθεσαν το αίτημά τους και όχι 

αργότερα όπως αναφέρθηκε 

3) Δεν ήταν δυνατόν να φύγουν γιατί είχαν ήδη 

προπληρώσει και επιστροφή δεν θα μπορούσε να 

γίνει εάν έφευγαν την 1
η
 ή την 10

η
 ημέρα και 

φυσικά κανείς δεν φανταζόταν την κατάσταση 

νεκροταφείου στην οποία ήταν η Πλατεία όπου 

απέτυχε η δημοτική αρχή γιατί ήταν χειρότερα 

από τις προηγούμενες χρονιές. Ο τζίρος των 

αιτούντων ήταν υποπολλαπλάσιος αυτών που 

ήταν στον δημοτικό κήπο. 

Στο τέλος και επειδή υπάρχει και το ηθικό θέμα εκτός από 

το πρακτικό, πρότειναν να γίνει συμφωνία με τους 

αιτούντες , να τους επιστραφεί το ποσό που πλήρωσαν και 

να προσφέρουν ένα ποσό ως χορηγία στη ΔΕΚΠΟΤΑ 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος, 

πρότεινε να επιστραφεί το 10% επί του ποσού που 

πλήρωσαν οι αιτούντες, στην περίπτωση που ισχύει ο 3
ος

 

λόγους που αναφέρεται στην αίτησή τους διότι, είναι 

ευθύνη του Δήμου εάν δόθηκαν λανθασμένοι χάρτες. 

        

      
Το ΔΣ κ α τ ά      



π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

 Απορρίπτει  το με αριθμό πρωτ. αίτημα 

των Μαμπεϊντζή Κυριακής με Α.Φ.Μ. 

129261179, Σαπουνίδη Νικόλαου με Α.Φ.Μ. 

038057010, Καλαϊτζή Ευθυμίας με Α.Φ.Μ. 

110453024 και του Αγροτουριστικού 

Συνεταιρισμού Βαθυτόπου «Οι Ορβηλιώτισσες» 

με Α.Φ.Μ. 099240518,  με το οποίο αιτούνται 

την επιστροφή του τέλους χρήσης για τους 

οικίσκους στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά 

«Ονειρούπολη», χιλίων ευρώ (1.000,00 €) 

έκαστος, τα οποία εισπράχθηκαν με τα υπ’ αρ. 

9712/02-12-2014, 9694/02-12-2014, 9761/03-

12-2014 και 9678/01-12-2014 διπλότυπα 

είσπραξης ανίστοιχα, για τον λόγο που 

αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης. 

 

17.  93.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
ποσού από χρηματικό κατάλογο 
που αφορά τέλος χρήσης λαϊκής 
αγοράς, για το χρονικό διάστημα 
από 08-08-2013 έως 31-12-2013 – 
Μαχαιρίδης Αναστάσιος  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

18.  94.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
ποσού από χρηματικό κατάλογο 
που αφορά τέλος χρήσης λαϊκής 
αγοράς, για το χρονικό διάστημα 
από 08-08-2013 έως 31-12-2013 – 
Κερεμίδου Ευπραξία  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

19.  95.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
οφειλής από τέλος 2% επί των 
ακαθαρίστων εσόδων 
εστιατορίων και συναφών 
καταστημάτων για το οικ. έτος 
2005 από Χ.Κ– Ελευθεριάδης 
Βασίλειος - ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 

Το  ΔΣ  ο μ ό φ ω ν α 

 

 Αναβάλλει τη λήψη οριστικής 

απόφασης  περί εξέτασης αιτήματος του κου 

Eλευθεριάδη Βασιλείου του Γεωργίου περί 

διαγραφής  οφειλόμενου ποσού  921,61 € από 

τέλος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων 

εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το 

οικονομικό έτος 1999, μετά από πρόταση του 

Αντιδημάρχου Σολάκη Αγγέλου, προκειμένου να 

προσκομίσει και Ε9 όπου θα δηλώνονται τα 

περιουσιακά του στοιχεία. 

20.  96.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
οφειλής από τέλος 2% επί των 
ακαθαρίστων εσόδων 
εστιατορίων και συναφών 
καταστημάτων για το οικ. έτος 
2005 και επιστροφή ποσού τέλους 
2% έτους 2005 – Μουρβετίδης 
Μιχαήλ  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

21.  97.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
οφειλής από ΤΑΠ οικ. ετών 2009 – 
και 2012 – Γεωργιάδης Αντώνιος  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

22.  98.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
οφειλής από ΚΟΚ οικ. έτους 2010 
– Δεληγιάννης Νικόλαος  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

23.  99.  Διαγραφή ποσού τελών 
Νεκροταφείων 1997 – 1998 – 2000, 
ύδρευσης και υπονόμων 1997- 
1998 από ΧΚ της ΤΚ Μικροχωρίου 

ΟΜΟΦΩΝΑ 



– Συμεωνίδης Γαβριήλ  

24.  100.  Κίνηση διαδικασίας 
επαναδημοπράτησης τμήματος 
18.000 τ.μ. του αριθμ. 162 
αγροτεμαχίου σχολικού κλήρου 
της ΤΚ Μικροχωρίου  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

25.  101.  Κίνηση διαδικασίας 
επαναδημοπράτησης τμήματος 
έκτασης 10.830 τ.μ. του αριθμ. 
156/1 αγροτεμαχίου αγροτικού 
κλήρου της ΤΚ Μικροχωρίου  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

26.  102.  Καταγγελία - Λύση μίσθωσης του 
ισόγειου καταστήματος «ΚΑΦΕ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» επί των οδών 
Βενιζέλου & Κουντουριώτου   
στην Δράμα, λόγω μη καταβολής 
οφειλομένων μισθωμάτων  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

27.  103.  Καταγγελία - Λύση μίσθωσης της 
δημοτικής έκτασης 500 τ.μ. στην 
ανατολική πλευρά του Ο.Τ. 821 
επί της οδού 1ης Ιουλίου στην 
Δράμα (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ), λόγω μη 
καταβολής οφειλομένων 
μισθωμάτων  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

28.  104.  Καταγγελία - Λύση μίσθωσης του 
αναψυκτηρίου στο Πάρκο 
Κυκλοφοριακής Αγωγής  
«ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ » επί της 
οδού 1ης Ιουλίου στην Δράμα, 
λόγω μη καταβολής οφειλομένων 
μισθωμάτων  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

29.  105.  Μείωση μισθώματος  του 
δημοτικού καταστήματος « ΚΑΦΕ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ », σχετ. η από 19-01-
2015 εξώδικη δήλωση – όχληση 
του κ. Παπά Αναστάσιου του 
Νικολάου – Ιωάννη  

 
Το ΔΣ ομόφωνα απορρίπτει 

  την από 19-01-2015 ( αριθμ. πρωτ. 2266/19-01-

2015 ) αίτηση, του κ. Παπά Αναστάσιου, 

μισθωτή του δημοτικού  καταστήματος «ΚΑΦΕ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» επί των οδών Βενιζέλου & 

Κουντουριώτη, περί μείωσης του μισθώματος 

του ανωτέρω ακινήτου από 1.100,00€ μηνιαίως 

σε 700,00€, ισχύουσας αναδρομικά της μείωσης 

από τον Σεπτέμβριο του έτους 2014 , διότι δεν 

τυγχάνει εφαρμογής των ευεργετικών διατάξεων 

της  παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 

85/Α΄/11-04-2012), γιατί η ανωτέρω  σύμβαση 

υπογράφηκε στις 26-03-2013, ημερομηνία που 

έπεται αυτής του ορίζει ο νόμος δηλαδή την  01-

06-2010  (σχετ. και η 102/2015 ΑΔΣ) 

 

30.  106.  Έγκριση διενέργειας πρόχειρου 
ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για τη προμήθεια 
γραφικής ύλης και λοιπών υλικών 
γραφείου, υλικού εκτυπώσεων 
(εκτυπωτικό χαρτί Α4, Α3) για τo 
οικονομικό  έτος  2015-2016  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

31.  107.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας 
φαρμάκων & αναλώσιμου 
υγειονομικού υλικού του Δήμου  
Δράμας καθώς και έγκριση 
διενέργειας δημόσιου ανοικτού 
συνοπτικού  μειοδοτικού 

ΟΜΟΦΩΝΑ 



διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
Φαρμάκων & Αναλώσιμου 
Υγειονομικού Υλικού» του Δήμου 
Δράμας, των νομικών του 
προσώπων και επιχειρήσεων για το 
οικονομικό έτος 2015  

32.  108.  Ανανέωση άδειας παραγωγού 
πωλητή λαϊκής αγοράς – 
Γεωργιάδου Σωτηρία Εισηγητής 
Σολάκης Άγγελος 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

33.  109.  Ανανέωση άδειας παραγωγού 
πωλητή λαϊκής αγοράς – 
Μαυρίδου Αρετή  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

34.  110.  Ανανέωση αδειών παραγωγών 
πωλητών λαϊκής αγοράς – 
Γιαγκάζογλου Ζωή, Στεφενίδης 
Γεώργιος, Παντούλη Ελένη 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

35.  111.  Ανανέωση αδειών παραγωγών 
πωλητών λαϊκής αγοράς – ( 12 
δικαιούχοι) Εισηγητής Σολάκης 
Άγγελος 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

36.  112.  Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία 
πωλητή λαϊκών αγορών  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

37.  113.  Τροποποίηση της 275/2014 ΑΔΣ 
με θέμα «Έγκριση απόφασης 
Δημάρχου σχετικά με τον 
καθορισμό του ημερήσιου τέλους 
στο οποίο είναι υπόχρεοι οι 
προσερχόμενοι στις λαϊκές 
αγορές»  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

38.  114.  Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της 
εργασίας «Συντήρηση κήπων 
πάρκων» με τη διαδικασία του 
ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για το έτος 2015  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, θεωρεί πως οι εν λόγω 

εργασίες πρέπει να εκτελούνται από μόνιμο 

στελεχιακό δυναμικό, προτείνοντας στους όρους 

να μπει τουλάχιστον ότι ο ανάδοχος θα 

απασχολεί προσωπικό όπως ορίζεται από την 

εργατική νομοθεσία 

39.  115.  Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της 
εργασίας «Ανάθεση 
χωματουργικών και άλλων 
εργασιών με τη χρήση 
μηχανημάτων έργου και 
μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ 
για τα έτη 2015-2016 (μέρος)» με 
τη διαδικασία του ανοικτού 
δημόσιου διαγωνισμού για το 
έτος 2015  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

40.  116.  Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της 
εργασίας «Τοποθέτηση 
χλοοτάπητα και αρδευτικού 
συστήματος σε υφιστάμενα 
πάρκα και χώρους πρασίνου του 
Δήμου Δράμας» με τη διαδικασία 
του πρόχειρου διαγωνισμού    

ΟΜΟΦΩΝΑ 

41.  117.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών 
– Δ/νση Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

42.  118.  Λύση  προγραμματικής σύμβασης 
με το T.E.I. Καβάλας για την 
υλοποίηση του ερευνητικού έργου 
με τίτλο «Καταγραφή και 
επεξεργασία αναλυτικών 

ΟΜΟΦΩΝΑ 



στοιχείων αναφορικά με τα 
χαρακτηριστικά των φυσικών 
υδάτινων πόρων καθώς και των 
μετεωρολογικών συνθηκών του 
Δήμου της Δράμας»  

43.  119.  Έγκριση για τη σύναψη 
προγραμματικής σύμβασης με το 
T.E.I. Α.Μ.Θ. για την υλοποίηση 
του έργου με τίτλο «Ανάλυση και 
επεξεργασία των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών φυσικού 
υδατορέματος του πολεοδομικού 
συγκροτήματος Δράμας 
(Χείμαρρος Καλλιφύτου) και των 
μετεωρολογικών συνθηκών σε 
βάση υδρολογικού έτους»  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

44.  120.  Έγκριση της 1/2015 απόφασης 
της ΔΕΠ, σχετικά με την κατανομή 
Α΄δόσης των ΚΑΠ ποσού 
199.989,94 € για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

45.  121.  Καθορισμός αριθμού και 
ειδικότητας σύμβασης μίσθωσης 
έργου  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

46.  122.  Καθορισμός αριθμού και 
ειδικότητας σύμβασης με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

47.  123.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης 
εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου 
Δράμας  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

48.  124.  Εγγραφή του Δήμου ως 
συνδρομητή για το έτος 2015 σε 
εφημερίδες, περιοδικά και 
ηλεκτρονικά μέσα  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

49.  125.  Αίτημα μετατροπής εισφοράς 
χρήματος σε γη και απόδοση 
οικοπέδου στο Δήμο μετά από 
αιτήμα για διορθωτική πράξη  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

50.  126.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του 
έργου «Ανέγερση κτιρίου ΚΗΦΗ 
Δήμου Δράμας»  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

51.  127.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του 
έργου «Επισκευές φθορών 
οδοστρωμάτων»  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

52.  128.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου 
«Αντικατάσταση κουφωμάτων 
στα αποδυτήρια του γηπέδου ΤΚ 
Μοναστηρακίου»  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

53.  129.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Οδοποιία 
ΤΚ Καλλιφύτου»  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

54.  130.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Οδοποιία 
ΤΚ Κουδουνίων»  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

55.  131.  Συγκρότηση επιτροπής 
παραλαβής φυσικού εδάφους για 

ΟΜΟΦΩΝΑ 



το έργο « Οδοποιία Τοπικής 
Κοινότητας Κουδουνίων»  

56.  132.  Συγκρότηση επιτροπής 
παραλαβής φυσικού εδάφους για 
το έργο « Κοινοτική Οδοποιία 
Δ.Κ. Χωριστής»  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

57.  133.  Μετατόπιση ιστών δικτύου 
ΔΕΔΔΗΕ στο χώρο του γηπέδου 
Κραχτίδη  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

58.  134.  Χρήση της αίθουσας του 
Πολιτιστικού Κέντρου 
Ξηροποτάμου από το Σωματείο 
με την επωνυμία «Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ 
Ξηροποτάμου (Άγιος Γεώργιος)»  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 
 

Δράμα   02-03-2015 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  
 
 Μυροφόρα Ψωμά  


