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Α/Α Αρ. 

απόφ. 

ΣΙΣΛΟ ΘΕΜΑΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟΤ 

1.  238.  Απμδμπή πνεμαημδόηεζεξ γηα ημ 

ένγμ « Ακηηθαηάζηαζε ελςηενηθμύ 

δηθηύμο ύδνεοζεξ θμηκόηεηαξ 

ηδενμκένμο θαη μηθηζμώκ , β΄ 

θάζε (ΘΗΓΑ)», πμζμύ 

78.004,73 €  

Ομόφωνα 

2.  239.  Απμδμπή πνεμαημδόηεζεξ γηα ημ 

ένγμ « Λεηημονγηθή εκμπμίεζε 

οθηζηάμεκςκ ζοζηεμάηςκ 

(οπμδμμέξ ΣΠΓ θαη εθανμμγέξ) 

θαη δεδμμέκςκ ημο Δήμμο 

Δνάμαξ, γηα ηεκ εθανμμγή ημο 

πνμγνάμμαημξ ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ¨» 

πμζμύ 14.070,13 €  

Ομόφωνα 

3.  240.  ομμεημπή ημο Δ. Δνάμαξ ζηεκ 

οιμπμίεζε ημο ένγμο 

«Καηαπμιέμεζε θμοκμοπηώκ ζηεκ 

Πενηθένεηα Α.Μ.&Θ» γηα ημ έημξ 

2011  

Μεημρεθμύκημξ του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, το θέμα της 
καταπολέμησης κουνουπιών, δεν είναι 
τεχνικό, αλλά πρέπει να αντιμετωπισθεί 
ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις  
υπηρεσίες υγείας, οι οποίες θα έχουν και 
την ευθύνη ελέγχου της πορείας του έργου , 
προτείνοντας δημιουργία κέντρου 
καταπολέμησης κουνουπιών και κατά 50% 
αύξηση του  ποσού που διατίθεται 

 Εξουζιοδοηεί τον Δήμαρχο 
Δράμας, Κυριάκο Φαρακίδη για την 
υπογραφή της σύμβασης 
 

 Οπίζει  ως μέλη στην κοινή επιτροπή 
παρακολούθησης του έργου, την υπάλληλο 
του Δ. Δράμας, αμαρά Ιορδάνα, με 
αναπληρωματικό τον υπάλληλο του Δ. 
Δράμας Λαλέ τράτο 

 

4.  241.  Οηθμκμμηθή εκίζποζε γηα ηε 

δηελαγςγή Workshop με ζέμα « 

πεδηαζμόξ ημο Δεμμηηθμύ θήπμο 

Δνάμαξ»  

Ομόφωνα 

5.  242.  Οηθμκμμηθή εκίζποζε γηα ηε 

δηελαγςγή έθζεζεξ εηθαζηηθώκ 

ζςμαηείμο ενγαδμμέκςκ Γεκηθμύ 

Νμζμθμμείμο Δνάμαξ     

Ομόφωνα περί μη οικονομικής ενίσχυσης για 
τη διεξαγωγή έκθεσης εικαστικών σωματείου 
εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Δράμας 
διότι, υπάρχει νομικό πρόβλημα για 
ενίσχυση σωματείων, πέραν του  σωματείου 
δημοτικών υπαλλήλων. Ομόφωνα 
αποφασίσθηκε η παραχώρηση προς χρήση, 
του χώρου του καφενείου «ΕΛΕΤΘΕΡΊΑ», 
στον ανωτέρω σύλλογο, για την διεξαγωγή 



της έκθεσης εικαστικών 

6.  243.  Οηθμκμμηθή εκίζποζε γηα ηε 

δηελαγςγή   εμενίδαξ με ζέμα « 

Μεηαβμιηθά θαη αημαημιμγηθά 

κμζήμαηα ζηεκ μνζμπεδηθή πνάλε»  

Ομόφωνα 

7.  244.  Οηθμκμμηθή εκίζποζε γηα ηεκ 

δημνγάκςζε εμενίδαξ με ζέμα « 

Πονεκηθά Βαιθάκηα – Πονεκηθέξ 

Καηαζηνμθέξ»  

Ομόφωνα 
Ο δημοτικός σύμβουλος ούτος Κων/νος, 
αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου 
θέματος 

8.  245.  Οηθμκμμηθή εκίζποζε ηεξ 

Κηκεμαημγναθηθήξ Λέζπεξ 

Δνάμαξ, γηα ηεκ δημνγάκςζε ημο 

25μο Πακειιαδηθμύ οκεδνίμο ηςκ 

Κηκεμαημγναθηζηώκ Λεζπώκ 

Γιιάδαξ με ζέμα « Ο 

Κηκεμαημγνάθμξ ςξ μέζμ 

πνμώζεζεξ ημο ημονηζμμύ»  

Μεημρεθμύκημξ του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου , ο οποίος δήλωσε ότι, 
δεν θα είχε αντίρρηση αν δεν αναφερόταν 
η φράση «Ο Κινηματογράφος ως μέσο 
προώθησης του τουρισμού». Θεωρεί ότι, ο 
τουρισμός και ο πολιτισμός, είναι σαφείς και 
ξεχωριστές έννοιες και δεν πρέπει να 
εμπορευματοποιούνται τα πάντα 

Ο δημοτικός σύμβουλος ούτος Κων/νος, 
αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου 
θέματος 

9.  246.  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «Βειηίςζε 

πώνςκ αζιεηηθώκ εγθαηαζηάζεςκ 

ΣΔ  Κ. Αγνμύ» 

 

Ομόφωνα 
Ο δημοτικός σύμβουλος ούτος Κων/νος, 
αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου 
θέματος 

10.  247.  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «οκηήνεζε 

μδώκ πενημπήξ Α΄ Νεθνμηαθείμο» 

 

Ομόφωνα 
Ο δημοτικός σύμβουλος ούτος Κων/νος, 
αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου 
θέματος 

11.  248.  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «οκηήνεζε 

Β΄ Νεθνμηαθείμο» 

 

Ομόφωνα 
Ο δημοτικός σύμβουλος ούτος Κων/νος, 
αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου 
θέματος 

12.  249.  Έγθνηζε πνςημθόιιμο μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ένγμο «οκηήνεζε 

ιμηπώκ Νεθνμηαθείςκ πόιεξ» 

 

Ομόφωνα 
Ο δημοτικός σύμβουλος ούτος Κων/νος, 
αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου 
θέματος 

13.  250.  Έγθνηζε 1μο ΑΠΓ ημο ένγμο 

«Γπηζθεοή Βειηίςζε Κοκμθμμείμο»  

Ομόφωνα 
Ο δημοτικός σύμβουλος ούτος Κων/νος, 
αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου 
θέματος 

14.  251.  Γκςμμδόηεζε γηα παναπώνεζε 

θμηκόπνεζηεξ έθηαζεξ (ηεμάπημ 

80ν12 – Αγνόθηεμα Καιιηθύημο), 

γηα ακέγενζε λεκμδμπεηαθήξ 

μμκάδαξ  

Ομόφωνα, υπό την προϋπόθεση ότι, η 
σύζυγος του αιτούντα, θα παραιτηθεί από 
την αίτησή της για την παραχώρηση 
κοινόχρηστης έκταση 9.000 τ.μ. (τεμάχιο 
80ρ10) του αγροκτήματος Καλλιφύτου, για 
την οποία το Δημοτικό υμβούλιο, εξέφρασε 
τη σύμφωνη γνώμη του με την υπ΄ αριθμ. 
25/2011 ομόφωνη απόφασή του   

Ο δημοτικός σύμβουλος ούτος Κων/νος, 
αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου 
θέματος 



15.  252.  Γκςμμδόηεζε γηα παναπώνεζε 

θμηκόπνεζηεξ έθηαζεξ (ηεμ. 

4502π – Αγνόθηεμα Καιιηθύημο), 

γηα ηεκ ακέγενζε ζηαοιηθώκ 

εγθαηαζηάζεςκ  

Επί της πρότασης του Δημάρχου, περί μη 
παραχώρησης της εν λόγω έκτασης , διότι 
βρίσκεται εκτός κτηνοτροφικών ζωνών της 
περιοχής Καλλιφύτου, μειοψήφησαν οι 
δημοτικοί σύμβουλοι: 
1) Θωμάς Μαργαρίτης, 2) Μαμσάκος 

2)  Φριστόδουλος , 3) Δάντζερας Ιωάννης, 4) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, οι οποίοι 
δήλωσαν ότι συμφωνούν με την κατά 
πλειοψηφία απόφαση της Σ.Κ. Καλλιφύτου, 
περί παραχώρησης 

5)  5) Παπαδόπουλος Γεώργιος, 6) 
Φατζηγιάννης Αναστάσιος και 7) 
Φαραλαμπίδης Ανδρέας, οι οποίοι πρότειναν 
να αναβληθεί το θέμα , προκειμένου να 
διερευνηθεί και να επανέλθει σε επόμενο Δ 
8) Ευμοιρίδη Κων/νου και 9) Κάργα 
Γεωργίου διότι, ο αιτών κατέχει παρανόμως 
την συγκεκριμένη έκταση,  η οποία έχει 
παραχωρηθεί σε άλλο πρόσωπο,  
προτείνοντας να αναβληθεί το θέμα για 
επόμενο Δ, τονίζοντας ότι  η Περιφέρεια θα 
πρέπει να ανακαλέσει την παραχώρηση, 
αφού σε συνεννόηση με τον νομίμως 
κατέχοντα την έκταση, του παραχωρηθεί 
άλλη έκταση  

Ο δημοτικός σύμβουλος ούτος Κων/νος, 
αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου 
θέματος 

16.   Αιιαγή Δηεοζύκμοζαξ Τπενεζίαξ 

γηα ένγα ημο Δήμμο Πανακεζηίμο  

ΑΠΟΤΡΘΗΚΕ μετά από πρόταση του 
δημοτικού συμβούλου Καλαϊτσίδη Γεωργίου 
διότι, τα έργα είναι αρκετά και χρειάζεται 
διερεύνηση η φάση στην οποία βρίσκονται 

Ο δημοτικός σύμβουλος ούτος Κων/νος, 
αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου 
θέματος 

17.  253.  Γκςμμδόηεζε γηα ηνμπμπμίεζε 

δνμμμιμγίςκ Αζηηθμύ ΚΣΓΛ  

Μεημρεθμύκημξ του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, η ανάγκη 
μεταφοράς δεν πρέπει να συσχετίζεται με το 
κέρδος εταιρειών, προσθέτοντας την άποψη 
για ενίσχυση των μέσων μεταφοράς , μέσω 
του Κράτους 

Ο δημοτικός σύμβουλος ούτος Κων/νος, 
αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου 
θέματος 

18.  254.  Αίηεμα δηαγναθήξ μθεηιήξ, από 

ηέιμξ πνήζεξ οπεδάθμοξ  έημοξ 

2010  

Ομόφωνα 

19.  255.  Έγθνηζε ελόδςκ μεηαθίκεζεξ 

Ακηηδεμάνπςκ   

Ομόφωνα 

20.  256.  Ονγάκςζε θμηκςκηθήξ εθδήιςζεξ 

γηα ημ Πάζπα   

Ομόφωνα περί οργάνωσης «Σραπεζιού   
Αγάπης» για τους άπορους κατοίκους της 
πόλης μας , στο χώρο κάτω από τις κερκίδες 
του γηπέδου ποδοσφαίρου «ΚΡΑΦΣΙΔΗ»  
την 24-04-2011, προϋπολογιζομένου ποσού 
3.000,00 ευρώ, σε βάρος του ΚΑ 15.6473.01 



«Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 
δραστηριοτήτων» του Προϋπολογισμού του 
Δήμου, οικ. έτους  2011 

Ο δημοτικός σύμβουλος ούτος Κων/νος, 
αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου 
θέματος 

21.  257.  1Ο ΓΚΣΑΚΣΟ 

Έγθνηζε οπμβμιήξ πνόηαζεξ ημο 

Δήμμο Δνάμαξ, ζηεκ 1.12 

Πνόζθιεζε ημο ΤΠΓΚΑ, με ηίηιμ 

«Γκενγεηαθή Ακαβάζμηζε πμιηθμύ 

Κηηνίμο 1μο Γομκαζίμο – ιοθείμο 

Δνάμαξ 

 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος ούτος Κων/νος, 
αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου 
θέματος 

22.  258.  2Ο ΓΚΣΑΚΣΟ 

Λύζε μίζζςζεξ 

 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος ούτος Κων/νος, 
αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου 
θέματος 

23.  259.  3Ο ΓΚΣΑΚΣΟ 

Έγθνηζε ηεξ έθζεζεξ 

απμιμγηζηηθώκ ζημηπείςκ Α΄ 

ηνημήκμο 2011 Δήμμο Δνάμαξ 

 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος ούτος Κων/νος, 
αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου 
θέματος 

24.  260.  4Ο ΓΚΣΑΚΣΟ 

Ακαμόνθςζε πνμϋπμιμγηζμμύ μηθ. 

έημοξ 2011 

 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος ούτος Κων/νος, 
αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου 
θέματος 

25.  261.  5Ο ΓΚΣΑΚΣΟ 

Ακαμόνθςζε πνμϋπμιμγηζμμύ μηθ. 

έημοξ 2011 

 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος ούτος Κων/νος, 
αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου 
θέματος 

26.  262.  6Ο ΓΚΣΑΚΣΟ 

ογθνόηεζε δηαπαναηαληαθήξ 

επηηνμπήξ γηα ηεκ θαηάνηηζε ημο 

πεκηαεημύξ επηπεηνεζηαθμύ 

πνμγνάμμαημξ Δήμμο Δνάμαξ 

Ομόφωνα περί συγκρότησης 
διαπαραταξιακής επιτροπής για την 
κατάρτιση του πενταετούς επιχειρησιακού 
προγράμματος Δήμου Δράμας, 
αποτελούμενη από τους παρακάτω 
δημοτικούς συμβούλους: 

1) Μλεκάνη Μιχαήλ 
2) Γρηγορίου Κυριάκο 
3) Μπέσσα Θεόδωρο 
4) Καλαϊτσίδη Γεώργιο 
5) ιδερά Φρυσή 
6) Μαμσάκο Φριστόδουλο 
7) Σερζή Ανέστη 
8) Ευμοιρίδη Κων/νο 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεωργίου, 
δήλωσε ότι δεν θέλει να συμμετέχει στην 
ανωτέρω επιτροπή, διότι το επιχειρησιακό 
δεν έχει να προσφέρει τίποτα 

Σο θέμα συζητήθηκε πριν από τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης 

27.  263.  7Ο ΓΚΣΑΚΣΟ 

ογθνόηεζε δηαπαναηαληαθήξ 

Ομόφωνα περί συγκρότησης 
διαπαραταξιακής επιτροπής για την 
σύνταξη του Οργανισμού Εσωτερικής 



επηηνμπήξ γηα ηεκ ζύκηαλε 

ζπεδίμο ημο Ονγακηζμμύ 

Γζςηενηθήξ Τπενεζίαξ Δήμμο 

Δνάμαξ 

Τπηρεσίας Δήμου Δράμας, αποτελούμενη 
από τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους: 

1) Γρηγορίου Κυριάκο 
2) Ζαχαριάδη Παύλο 
3) Μλεκάνη Μιχαήλ 
4) Ιορδανίδη Παγκράτιο 
5) Νικολαΐδη Υώτιο 
6) Φατζηγιάννη Αναστάσιο 
7) Μελισσινό τυλιανό 
8) Κάργα Γεώργιο 
9) Μήτρου Γεώργιο 

Σο θέμα συζητήθηκε πριν από τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης 

 

 
 
Δράμα 21-4-2011 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού υμβουλίου Δήμου Δράμας   
Μυροφόρα Χωμά                                                                                    


