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      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  168.  1
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ένταξη της πόλης της 

Δράμας στο Δίκτυο 

Ευρωπαϊκών Πόλεων 

του Κρασιού RECEVIN 

Ομόφωνα 

 

Με επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) Ζαχαριάδη 

Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου 

και 4) Παπαδόπουλου Γρηγορίου, χωρίς να είναι αρνητικοί 

σε ότι αφορά στο καταστατικό διότι, τους επιδόθηκε ως 

έκτακτο και συνεπώς δεν έχουν το χρόνο να το μελετήσουν 

και δεν γνωρίζουν εάν υπάρχει κάποιο άρθρο στο οποίο θα 

μπορούσαν να διαφωνήσουν.  

2.  169.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση μετακίνησης 

Δημάρχου & Μελών της 

Επιτροπής Τουριστικής 

Προβολής και 

Ανάπτυξης Δ. Δράμας 

Ομόφωνα   

 

Με επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) Ζαχαριάδη 

Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου 

και 4) Παπαδόπουλου Γρηγορίου, σε ότι αφορά στον τρόπο 

που συγκροτήθηκε η εν λόγω επιτροπή και ορίστηκαν τα 

μέλη αυτής μετά από πρόταση της δημοτικής αρχής, 

καταστρατηγώντας τον Κανονισμό Λειτουργίας, 

αποκλείοντας φορείς άμεσα σχετιζόμενους με τον 

τουρισμό, όπως π.χ. τη ΔΕΚΠΟΤΑ, το Επιμελητήριο και 

την Περιφέρεια και ορίζοντας συγκεκριμένο άτομο από τον 

ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, προκειμένου να καλυφθεί το κενό 

ενδεχόμενης μειοψηφίας. 

3.  170.  Αντικατάσταση 

συντονιστή στο «Εθνικό 

Διαδημοτικό Δίκτυο 

Υγειών Πόλεων – 

Προαγωγής Υγείας» , 

λόγω τοποθέτησης του 

συντονιστή σε άλλο 

τμήμα του Δήμου   

Ομόφωνα 

 

4.  171.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση απόρων 

δημοτών   

Ομόφωνα 

 

5.  172.  Κλείσιμο ειδικευμένου 

λογαριασμού του Δήμου 

Δράμας στην Εθνική 

Τράπεζα   

Ομόφωνα 

 

6.  173.  B’ ανανέωση μείωσης  

μισθώματος δημοτικών  

καταστημάτων με 

αριθμ. 4, 5  & 6 της 

Δημοτικής Λαχαναγοράς   

Ομόφωνα 

  

7.  174.  B’ ανανέωση μείωσης 

μισθώματος δημοτικών 

καταστημάτων με 

αριθμ. 7  & 8 της 

Δημοτικής Λαχαναγοράς   

Ομόφωνα 

 

8.  175.  B’ ανανέωση μείωσης 

μισθώματος δημοτικών 

καταστημάτων με 

αριθμ. 17  & 18 της 

Δημοτικής Λαχαναγοράς   

Ομόφωνα 

 

Με επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) Ζαχαριάδη 

Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου 

και 4) Παπαδόπουλου Γρηγορίου χωρίς να έχουν 

πρόβλημα, διότι όπως παρουσιάζεται και στην εισήγηση, ο 

τζίρος του 2014 είναι μεγαλύτερος κατά 13% από του 2013, 

δεν παρουσιάζει πτώση. 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Σολάκης Άγγελος, ανέφερε 



πως στα δύο προηγούμενα θέματα, υπήρχε καταφανέστατα 

πτώση του τζίρου, κάτι το οποίο θα συμπαρέσυρε μαζί του 

και τα κέρδη, και στην προκειμένη περίπτωση λόγω της 

επιδείνωσης της κρίσης στην οποία έχει περιέλθει η Χώρα, 

της διαρκούς μείωσης των μισθών, της έκρηξης της 

ανεργίας, της μείωσης των εισοδημάτων, της αδυναμίας 

των πολιτών και των επιχειρήσεων, έρχεται η πολιτική της 

αναγκαιότητας και μη επιδεχόμενη αναβολής τελικά, η 

οποία στοχεύει στην ανάκαμψη της Χώρας και των πολιτών 

και θέλει να πιστεύει ότι μέσα σ αυτή την ελαφρά αύξηση 

του τζίρου, υπήρξε και ελαφρά πτώση της κερδοφορίας 

εξού και η αίτηση της επιχείρησης για μείωση κατά 

ποσοστό 20%. 

9.  176.  Εκμίσθωση ισόγειου 

δημοτικού 

καταστήματος με αριθ. 

8 επί της οδού 

Ιπποκράτους 1 και 19
ης

 

Μαΐου   

Ομόφωνα 

 

10.  177.  Κίνηση διαδικασίας 

επαναδημοπράτησης 

αγροτεμαχίων 449, 447 

και 443 αγροτικού 

κλήρου Τ.Κ. Καλού 

Αγρού  

 

Ομόφωνα 

11.  178.  Εξέταση αιτήματος για 

χορήγηση άδειας χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί 

της οδού Εθνικής 

Αμύνης 4 – 

Σταμπουλάκη Γ. & ΣΙΑ  

Ο.Ε. και Ιωαννίδου 

Αναστασία  

 

Ο ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Σολάκης Άγγελος, και για το 

λόγο ότι καταφθάνουν συνεχώς νέα στοιχεία και δεδομένα, 

για παράδειγμα η 2
η
 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου , 

η οποία διενεμήθη πριν τη συνεδρίαση, πρότεινε στο Σώμα 

να αποφασίσει την αναβολή λήψης απόφασης επί του 

θέματος, για την επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ζαχαριάδης Παύλος , 

αναφέροντας πως ως παράταξη δεν έχουν πρόβλημα να 

συζητηθεί το θέμα στην παρούσα συνεδρίαση ή στην 

επόμενη, έθεσε το ερώτημα, τι νέο στοιχείο πρέπει να 

περιμένει το Σώμα; Νέα γνωμοδότηση; Νέα εισήγηση της 

υπηρεσίας; Άποψη εξωτερικού παράγοντα; Αλλά, εάν το 

πρόβλημα είναι η 2
η
 γνωμοδότηση, η οποία είναι ίδια με την 

αρχική, τότε σημαίνει ότι η δημοτική αρχή δεν έχει ακόμη 

αποφασίσει τι θα πράξει.  

 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Σολάκης Άγγελος, ανέφερε 

πως 2
η
 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου διενεμήθη 

πριν τη συνεδρίαση αλλά, και για να υπάρχει ίση 

μεταχείριση με όλους τους δημοτικούς συμβούλους, για να 

έχουν όλοι την ίδια πληροφόρηση και δυνατότητα να 

επεξεργαστούν τα στοιχεία, και γι  αυτό το λόγο προτείνει 

την αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος, για το 

επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 

 

Ο πρόεδρος του ΔΣ επεσήμανε πως, δεν αποφασίζει η 

δημοτική αρχή αλλά το ΔΣ. Και εφόσον υπάρχουν 

προηγούμενες ΑΔΣ με τις οποίες, το 2012 δεν χορηγείται η 

άδεια, το 2013 χορηγείται και το 2014 επίσης, θα πρέπει η 

ΑΔΣ να είναι σύννομη. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Παπαδόπουλου Γρηγορίου, ο οποίος θεωρεί ότι από τις 

26-03-2015 που γνωμοδότησε η νομική υπηρεσία, υπήρχε ο 



χρόνος και θα έπρεπε η δημοτική αρχή να έχει ήδη 

αποφασίσει 

 

Το ΔΣ      κ α τ ά     π λ ε ι ψ η φ ί α 
 

 Αναβάλει  τη λήψη οριστικής απόφασης για την 

χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της οδού 

Εθνικής Αμύνης 4 στη Δράμα, έμπροσθεν ιδιόκτητης 

έκτασης με φερόμενο ιδιοκτήτη τον Κωνσταντίνο Μπέκο, 

σε συνέχεια αιτημάτων των: α) «Σταμπουλάκης Γ.  & ΣΙΑ  

Ο.Ε.» και β) Ιωαννίδου Αναστασίας του Χρήστου για το 

επόμενο ΔΣ και για τους λόγους που αναφέρονται στην 

εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου στο σκεπτικό της 

απόφασης.   

12.  179.  Εξέταση αιτήματος για 

χορήγηση άδειας χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί 

της οδού Βάρναλη και 

Κύπρου – Καρτάλης 

Χρήστος  

Ομόφωνα 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ζαχαριάδη Παύλου ότι, για τέτοιου είδους θέματα θα 

πρέπει να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση διότι, εάν δεν του 

εξηγούσε ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος περί τίνος πρόκειται, 

από την εισήγηση και το συνημμένο τοπογραφικό, δεν θα 

μπορούσε να κατανοήσει το θέμα.  

13.  180.  Ανανέωση αδειών 

παραγωγών πωλητών 

λαϊκής αγοράς  

Ομόφωνα 

14.  181.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου «Οδοποιία ΤΚ 

Νικοτσάρα»  

Ομόφωνα 

15.  182.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Δημοτική 

Οδοποιία Δράμας»   

Ομόφωνα 

16.  183.  Έγκριση μετακίνησης 

Αντιδημάρχου στην 

Κομοτηνή 

Ομόφωνα 

17.  184.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων Δήμου 

Δράμας 

Ομόφωνα 

18.  185.  Έγκριση της 20/2015 

απόφασης της ΔΕΠ 

σχετικά με την έγκριση 

πινάκων απολογισμού 

2014 της Σχολικής 

Επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης  

Ομόφωνα 

19.  186.  Έγκριση της 25/2015 

απόφασης της ΔΕΠ 

σχετικά με την έγκριση 

πινάκων απολογισμού 

2014 της Σχολικής 

Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  

Ομόφωνα 

 
Δράμα   01-04-2015 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  


