
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚAN ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12/19-06-2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
  
 
Ο δημοτικός σύμβουλος Θωμάς Μαργαρίτης, αποχώρησε από τη Συνεδρίαση πριν τη συζήτηση 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση 
του 7ου τακτικού θέματος 
 
 
 

Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  306.  Συμπλήρωση – Τροποποίηση της 
305/2011 ΑΔΣ που αφορά  στην 
Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα,   « Κέντρο πρόληψης της 
χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών 
«¨ΔΡΑΣΗ¨»  

Ομόφωνα 

2.  307.  Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
για την υλοποίηση των 
προγραμμάτων άθλησης για όλους 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου, ο οποίος θεωρεί ότι το 
κομμάτι της φυσικής αγωγής και του 
αθλητισμού, πρέπει να είναι δικαίωμα και όχι 
εμπόρευμα. Πρέπει να παρέχεται δωρεάν, σε 
υψηλό επίπεδο, με επιστημονικό προσωπικό 
και σημαντική υλικοτεχνική υποδομή. 

3.  308.  Αποδοχή Χρηματοδότησης – 
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. 
έτους  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, η δημοτική αρχή για 
2,5 χρόνια, είναι πιστή υπήκοος αυτής της 
πολιτικής που ξεκινά από το Κεντρικό Κράτος 
και εφαρμόζεται και στους Δήμους. Δεν έχει 
καμία διάθεσης ρήξης, αλλά αυτές οι πολιτικές  
της εμπορευματοποίησης (δημιουργική 
απασχόληση τους θερινούς μήνες έναντι 
αντιτίμου) του μνημονίου και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, είναι αυτές που οδήγησαν τον λαό 
στη φτωχοποίηση. 

4.  309.  Έγκριση της 61 /2013 απόφασης ΔΣ 
της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με την 
ψήφιση αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2013   

Ομόφωνα 

5.  310.  Έγκριση της 39 /2013 απόφασης ΔΣ 
του ΠΟΦΤΜΜΔ Δράμας, σχετικά 
με την ψήφιση αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2013   

Ομόφωνα 

6.  311.  Έγκριση της 40 /2013 απόφασης ΔΣ 
του ΠΟΦΤΜΜΔ Δράμας, σχετικά 
με την ψήφιση απολογιστικών 
στοιχείων οικ. έτους 2012   

Ομόφωνα 

7.  312.  Επιχορήγηση του Γ.Σ. «ΕΛΠΙΔΕΣ» Ομόφωνα 
 

8.  313.  Αποδοχή ή μη παραίτησης του 
Προέδρου του ΔΣ του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 
την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΔΡΑΜΑΣ» 

Ομόφωνα 



9.  314.  Επέκταση δικτύου Η/Φ στην ΤΚ 
Κουδουνίων  

Ομόφωνα 

10.  315.  Επέκταση δικτύου Η/Φ στην ΤΚ 
Μοναστηρακίου  

Ομόφωνα 

11.  316.  Επέκταση δικτύου Η/Φ στην ΤΚ 
Νικοτσάρα  

Ομόφωνα 

12.  317.  Επέκταση δικτύου Η/Φ στην ΤΚ 
Μακρυπλαγίου  

Ομόφωνα 

13.  318.  Μετατόπιση δικτύου Η/Φ στην ΤΚ 
Μοναστηρακίου (Βαθύλακος)  

Ομόφωνα 

14.  319.  Μετατόπιση δικτύου Η/Φ στη ΔΚ 
Δράμας   

Ομόφωνα 

15.  320.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου 
«Κατασκευή παιδικής χαράς ΤΚ 
Μαυροβάτου»  

Ομόφωνα 

16.  321.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου 
«Ανακαίνιση παλαιού Δημαρχείου 
Δράμας και μετατροπή του σε 
Πολιτιστικό – Πνευματικό Κέντρο»  

Ομόφωνα 

17.  322.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής 
παραλαβής του έργου « Διανοίξεις – 
Διαμορφώσεις – Ασφαλτοστρώσεις 
και Αμμοχαλικοστρώσεις 
Κοινοτικών δρόμων Χωριστής»  

Ομόφωνα 

18.  323.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου « Κατασκευή 
υποδομών οδών περιοχής 
Λαχανοκήπων»  

Ομόφωνα 

19.  324.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου « Οδοποιία ΤΔ 
Λιβαδερού (& Δενδρακίων)»  

Ομόφωνα 

20.  325.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής 
φυσικού εδάφους για το έργο « 
Κατασκευή 2ου ορόφου στο κτίριο 
του Πολιτιστικού Κέντρου 
Ξηροποτάμου»  

Ομόφωνα 

21.  326.  Πληρωμή απαιτητής υποχρέωσης σε 
εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν. 
4071/2012  

Ομόφωνα 

22.  327.  Επιβολή προστίμου  Ομόφωνα  
Για την μη επιβολή προστίμου   στην κ. 
Κοσσυφίδου Παναγιώτα του Δημητρίου,  
κατόχου της υπ’ αριθμ. 25515/9-4-2012 
άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου 
εμπορίου ( κινητή καντίνα) στο Δήμο 
Δράμας διότι, μετά από εξέταση της ανωτέρω 
παράβασης από το Δ.Σ. , θεωρεί ότι ασκούσε 
πλανόδιο εμπόριο επί της οδού Ορτακίου 16 
στη Δ.Κ. Δράμας και όχι στάσιμο και το 
διάστημα που παρέμεινε στο συγκεκριμένο 
χώρο,  απαιτήθηκε για την προετοιμασία των 
ειδών πώλησης και την εξυπηρέτηση των 
πελατών.  

23.  328.  Ανάκληση άδειας λειτουργίας 
αμιγούς επιχείρησης προσφοράς 
υπηρεσιών διαδικτύου  

Ομόφωνα 

24.  329.  Ανάκληση άδειας άσκησης 
υπαίθριου εμπορίου  

Ομόφωνα 



25.  330.  Ανανέωση παραγωγικής άδειας 
πωλητού λαϊκών αγορών    

Ομόφωνα 

26.  331.  Ανανέωση παραγωγικής άδειας 
πωλητού λαϊκών αγορών    

 

27.  332.  Χορήγηση άδειας υπαίθριου 
στάσιμου εμπορίου  

Ομόφωνα 

28.  333.  Εξέταση αιτήματος για άδεια χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου  

Ομόφωνα 

Απορρίπτει το υπ΄ αριθμ. 29359/20-05-13 
αίτημα της Ταγκάλογλου Μαρίας του Σάββα, , 
η οποία διατηρεί κατάστημα (καφέ – 
μπουγάτσα) επί της οδού Θ. Αθανασιάδη 27 
στη Δράμα, περί χορήγησης άδειας χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου έναντι του καταστήματος 
της, στην πλατεία Θ. Αθανασιάδη (Ηρώο) για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων διότι, ο 
αιτούμενος χώρος βρίσκεται έναντι του 
καταστήματός της και η χορήγηση άδειας, 
καθιστά κινδύνους για την κυκλοφορία των 
πεζών και των οδηγών τροχοφόρων, σύμφωνα 
με το υπ αριθμόν 32035/31-05-2013 έγγραφο 
της Δημοτικής Αστυνομίας. 
 

29.  334.  Χορήγηση σήματος επιτρεπόμενης 
στάθμευσης κατοίκων στο ΣΕΣ 
Δράμας  

Ομόφωνα 

30.  335.  Δέσμευση δύο (2) θέσεων στη ζώνη 
ελεγχόμενης στάθμευσης  

Ομόφωνα 

31.  336.  Έγκριση για την προσωρινή 
τοποθέτηση λυόμενων και 
προσωρινών κατασκευών για την 
εγκατάσταση παιδικών 
μηχανημάτων (παιδικό τρενάκι) στο 
Δημοτικό Κήπο Δράμας και 
εκμίσθωσης χώρου έκτασης 140,00 
τ.μ. χωρίς δημοπρασία  

Ομόφωνα 

32.  337.  Έγκριση διενέργειας πρόχειρου 
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια στολών του 
ειδικού ένστολου προσωπικού της 
δημοτικής αστυνομίας του Δήμου 
Δράμας  

Ομόφωνα 

33.  338.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών – 
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού 
/ αξιολόγησης   

Ομόφωνα 

34.  339.  Συγκρότηση επιτροπών 
διαγωνισμών (ΕΚΠΟΤΑ)   

Ομόφωνα 

35.  340.  Εξέταση αιτήματος μείωσης οφειλής 
από τέλος 2% επί των ακαθαρίστων 
εσόδων εστιατορίων και συναφών 
καταστημάτων οικ. έτους 2005   

Ομόφωνα 

36.  341.  Εξέταση αιτήματος επιστροφής 
καταβληθέντος ποσού δημοτικού 
φόρου   

Ομόφωνα 

37.  342.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης 
Αντιδημάρχων    

Ομόφωνα 

38.  343.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός 
έδρας υπαλλήλων Δήμου Δράμας   

Ομόφωνα 

39.  344.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
απόρων δημοτών (11)   

Ομόφωνα 



40.  345.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση διενέργειας προμήθειας 
πυροσβεστικού & λοιπού μηχανικού 
εξοπλισμού και ειδικού μηχανικού 
εξοπλισμού για καθαρισμός πρανών 
και δασών 

Ομόφωνα 

41.  346.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Παράταση συμβατικού χρόνου 
παράδοσης ενός (1) καινούργιου 
οχήματος 4Χ4 με έξη μεταβλητές 
αποσπώμενες υπερκατασκευές του 
ανοικτού μειοδοτικού 

Ομόφωνα 

42.  347.  3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση θερινών δρομολογίων 
Αστικού ΚΤΕΛ Δράμας έτους 2013 

Ομόφωνα 

43.  348.  4Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς 
καταλόγους οικ. έτους 2013, λόγω 
μείωσης μισθωμάτων σε 
καταστήματα της δημοτικής 
λαχαναγοράς, σε εφαρμογή των 
διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 
του Ν. 4071/2012 

Ομόφωνα 

44.  349.  5Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Ορισμός μελών επιτροπής 
παρακολούθησης 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 

45.  350.  6Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου 
και Προέδρου Δημοτικού 
Συμβουλίου 

Ομόφωνα 

46.  351.  7Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Εξέταση αιτήματος για χορήγηση 
άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου 

Ομόφωνα 

47.  352.  8Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Άδεια προς κ. Δήμαρχο Δράμας για 
υπογραφή συμφωνητικού 
κατεδαφίσεως αυθαιρέτων 
κτισμάτων 

Ομόφωνα 

 
 
 
 
 
Δράμα   21 -06-2013 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας    
 
Μυροφόρα Ψωμά  


