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06/04-04-2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μπαϊρακτάρης Κων/νος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση  του τρίτου 

τακτικού θέματος και αποχώρησε μετά την ψήφισή του 

Η δημοτική σύμβουλος Καρυοφυλλίδου Ζωή, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση  των προ ημερησίας 

και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του πέμπτου τακτικού θέματος, λόγω υγείας 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χατζηκυριακίδη Αναστάσιος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση  του πρώτου 

τακτικού θέματος   

Ο δημοτικός σύμβουλος Καψημάλης Ιωάννης, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση  των προ ημερησίας 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μωϋσιάδης Αριστείδης, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση  του τρίτου 

τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ρεμόντης Σταμάτιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση  των προ 

ημερησίας, διαμαρτυρόμενος για τις καταγγελίες από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, περί εξόφθαλμων 

αναθέσεων στο Δήμο, στη ΔΕΚΠΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ και δαπανών που επικαλύπτονται, λέγοντας πως δεν πρέπει 

να καταλήξει το ΔΣ σας όλους τους πολιτικούς , ζητώντας από την αντιπολίτευση συγκεκριμένη τοποθέτηση επί 

των καταγγελιών τους και δηλώνοντας πως δεν θα παραστεί ξανά στο ΔΣ. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση  των προ 

ημερησίας θεμάτων 

Η δημοτική σύμβουλος Πετρίδου Χαρίκλεια, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 9
ου

 θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ζαχαριάδης Παύλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση  του 12
ου

 τακτικού 

θέματος, διαμαρτυρόμενος διότι δεν απάντησε η δημοτική αρχή περί του αν οι δύο συμβάσεις του 11
ου

 και 12
ου

 

θέματος που λύονται, θεωρούνται απαραίτητες και θα προχωρήσουν ή εάν τις διαγράφει. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ρεμόντης Θεμιστοκλής, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση  των προ 

ημερησίας θεμάτων, διαμαρτυρόμενος για την τοποθέτηση του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου Χατζηγιάννη 

Αναστασίου πως, εδώ και χρόνια δεν έχει κλαδευτεί το πάρκο με το άγαλμα του Παύλου Μελά, απέναντι από την 

Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, επικαλούμενος την υπηρεσία προς απόδειξη του ότι, τα τελευταία χρόνια, το 

συγκεκριμένο πάρκο κουρεύτηκε δύο φορές. Τελειώνοντας, ανέφερε πως   η κοροϊδία κάποιων Αντιδημάρχων και 

Συμβούλων, είναι κάτι ανήκουστο και θα πως παραιτηθεί. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 5
ου

 

τακτικού θέματος, λόγω υγείας 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 5
ου

 τακτικού 

θέματος 

 
    

       

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  152.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση μετακίνησης 

Δημάρχου 

Ομόφωνα 

 

2.  153.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Χορήγηση άδειας 

ίδρυσης «Επιχείρησης 

Λιανικής & Χονδρικής 

Διάθεσης Τροφίμων και 

Ποτών – Υπεραγοράς 

Τροφίμων» επ’ ονόματι 

της εταιρείας με την 

επωνυμία «ΛΙΝΤΛ 

ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

που εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον κ. 

Παπαθανασίου Θεοφάνη 

του Ιωάννη 

Ομόφωνα 

3.  154.  Επιδότηση επικουρικών 

ιατρών (δωρεάν σίτιση, 

κατάλληλο κατάλυμα 

διαμονής ή και 

Ομόφωνα 

Αναβάλλεται η λήψη οριστικής απόφασης για την 

παροχή κινήτρων υπέρ Επικουρικών Ιατρών στο Γενικό 

Νοσοκομείο Δράμας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει η 



χρηματικά επιδόματα 

για την κάλυψη των 

αναγκών αυτών) που θα 

καλύπτουν πάγιες 

ανάγκες του 

Νοσοκομείου Δράμας   

νομική υπηρεσία του Δήμου για τη νομιμότητα αυτής 

καθώς και η οικονομική υπηρεσία για τον τρόπο 

εξασφάλισης του απαιτούμενου ποσού 

 

4.  155.  Έγκριση της 51/2016 

απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής, 

σχετικά με την 2
η
 

Αναμόρφωση 

Προϋπολογισμού Δ. 

Δράμας  και της  

66/2016 

συμπληρωματικής 

αυτής   

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ζαχαριάδης Παύλος, 2) 

Μλεκάνης Μιχαήλ, 3) Χρυσοχο΅Ιδης Ελευθέριος, 4) 

Καλαϊτσίδης Γεώργιος, 4) Χαρίσκος Νικόλαος και 5) 

Σιδερά Χρυσή, ανέφεραν πως, η πρόθεση της δημοτικής 

αρχής για κάλυψη της θέσης του Γενικού Γραμματέα, 

έστω και καθυστερημένα, αποδεικνύει το λάθος της, 

όταν ως αντιπολίτευση κατηγορούσε την προηγούμενη 

δημοτική αρχή. Ευχήθηκαν επίσης, το άτομο που θα 

καλύψει αυτή τη θέση, να είναι το ίδιο ικανό με το 

προηγούμενο γιατί, απαιτείται ο συντονισμός των 

υπηρεσιών και η σύνδεση των υπηρεσιακών παραγόντων 

με τη δημοτική αρχή, μέσω του Γ.Γ.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου , ο οποίος ανέφερε ότι εφόσον 

δεν ψήφισε τον προϋπολογισμό του 2016, δεν θα 

ψηφίσει και κάθε αναμόρφωσή του, προσθέτοντας πως 

θεωρεί παραπανήσια τη θέση του Γ.Γ. όταν, υπάρχουν 

και εντεταλμένοι σύμβουλοι και ικανοί υπηρεσιακοί 

παράγοντες, εκφράζοντας την απορία, πώς άλλαξε 

άποψη η δημοτική αρχή για την κάλυψη της θέσης. Αυτό 

σημαίνει πως, δεν έχει σωστό βηματισμό με τις 

υπηρεσίες. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου , ο οποίος ανέφερε ότι 

εφόσον δεν ψήφισε τον προϋπολογισμό του 2016, δεν θα 

ψηφίζει και την παρούσα αναμόρφωσή του, θέτοντας το 

ερώτημα, για ποιο λόγο είναι τώρα απαραίτητη η 

κάλυψη της θέσης του Γ.Γ. και δεν ήταν πριν από 

ενάμιση χρόνο; Αναφέρθηκε επίσης στην σύμβαση με 

Κ.Α. 00.6737.04, για την οποία, από την παράταξή τους 

εντοπίστηκε πως θα πληρώνονταν δύο φορές , από 

παραπλάνηση της υπηρεσίας και τώρα μεταφέρεται 

ακριβώς η ίδια πίστωση , για σύμβαση πάλι με το ΤΕΙ 

ΑΜΘ αλλά, φυσικά με άλλο τίτλο.  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη , ο οποίος ανέφερε ότι, εφόσον δεν 

ψήφισε τον προϋπολογισμό του 2016, δεν θα ψηφίσει και 

την παρούσα αναμόρφωσή του. Απευθυνόμενος προς 

τους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης, 

προειδοποίησε – υπενθύμισε πως, η ακύρωση της 

προεκλογικής θέσης του Δημάρχου για την πρόσληψη 

του Γ.Γ., έχει έναν και μοναδικό σκοπό. Μπαίνει 

κουμανταδόρος. Ενισχύεται επιτελικά ο θεσμός του 

μονοπρόσωπου οργάνου που λέγεται Δήμαρχος, από ένα 

άτομο της απολύτου εμπιστοσύνης του και ενδεχόμενα 

να δημιουργήσει ένα χάσμα ανάμεσα στους δημοτικούς 

συμβούλους της συμπολίτευσης και στον Δήμαρχο 

Δράμας. 

5.  156.  Επιχορήγηση 

Πολιτιστικών Συλλόγων 

2016   

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος ανέφερε ότι παίζεται 

ένα παιχνίδι διότι, δεν είναι γνωστό τι πρέπει να γίνει, 

δεν έχουν μπει κανόνες, ποιο θα είναι το πολιτιστικό 



προϊόν και δεν υπάρχει μοριοδότηση, έτσι ώστε να 

γνωρίζουν οι σύλλογοι τι δράσεις πρέπει να κάνουν και 

αναλόγως να επιχορηγηθούν. Συνεχίζοντας ανέφερε πως 

δεν ομαδοποιούνται κάποιες εκδηλώσεις, ώστε να μην 

υπάρχει διασπορά εορτασμού ομοίων εκδηλώσεων από 

διάφορους συλλόγους και έθεσε το ερώτημα, για ποιο 

λόγο να μοιράζονται τα χρήματα με αυτό τον τρόπο; Για 

να καλυφθούν κάποιες πολιτειακές σχέσεις. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, ο οποίος θεωρεί πως πρέπει 

να υπάρχει ένα πολιτικό πλαίσιο και για τον πολιτισμό 

γιατί, εάν δεν υπάρχει, αναγκαστικά λειτουργεί η λογική 

των μικροπολιτικών και όχι ενός σχεδίου. 

 

Με επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννη   
 

6.  157.  Επιχορήγηση 

Ποδοσφαιρικών 

Σωματείων και 

Αθλητικών Συλλόγων  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, θα πρέπει να 

επιχορηγούνται οι αθλητικοί σύλλογοι και τα 

ποδοσφαιρικά σωματεία, με αντικειμενικότητα και 

μοριοδότηση 

 

Με την επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου ότι, θα πρέπει να 

επιχορηγούνται οι αθλητικοί σύλλογοι και τα 

ποδοσφαιρικά σωματεία, με αντικειμενικότητα και 

μοριοδότηση. 

 

Με επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννη   

 

7.  158.  Έγκριση ή μη, υποβολής 

πρότασης έργου «Cities 

Care» / «Οι πόλεις 

Νοιάζονται», στο 

Πρόγραμμα 

Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας 

INTERREG V – A  « 

Ελλάδα – Βουλγαρία» 

2014-2020   

Ομόφωνα 

 

8.  159.  Έγκριση ή μη, υποβολής 

πρότασης έργου «CB 

Water Geopark / 

Διασυνοριακό 

Γεωπάρκο Νερού», στο 

Πρόγραμμα 

Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας 

INTERREG V – A  « 

Ελλάδα – Βουλγαρία» 

2014-2020 

Ομόφωνα 

 

9.  160.  Έγκριση ή μη, υποβολής 

πρότασης έργου με τίτλο 

«LYSIS», στο 

Πρόγραμμα 

Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας 

INTERREG V – A  « 

Ελλάδα – Βουλγαρία» 

Ομόφωνα 

 



2014-2020 

10.  161.  Έγκριση ή μη, υποβολής 

πρότασης έργου   

«Active Ageing», στο 

Πρόγραμμα 

Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας 

INTERREG V – A  « 

Ελλάδα – Βουλγαρία» 

2014-2020 

Ομόφωνα 

11.  162.  Έγκριση πρότασης για 

τη σύναψη 

προγραμματικής 

σύμβασης με το T.E.I. 

Α.Μ.Θ. για την 

εκπόνηση  του  έργου  με 

τίτλο "Εκτίμηση 

υδρολογικών και 

ποιοτικών 

χαρακτηριστικών του 

φυσικού υδατορέματος 

που διαρρέει το 

Μυλοπόταμο  μέχρι τα 

Κουδούνια και 

προσδιορισμός 

οικοϋδρολογικών 

δεικτών της παρόχθιας 

βλάστησής του" καθώς 

και των όρων  του 

σχεδίου αυτής» 

Ομόφωνα 

12.  163.  Σύναψη πρωτοκόλλου 

συνεργασίας μεταξύ 

Δήμου Δράμας και ΕΝΟ 

GREECE (ΑΣΤΙΚΗ 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ομόφωνα 

13.  164.  Λύση σύμβασης 

υλοποίησης της 

εργασίας με τίτλο 

«Κατάρτιση 

στρατηγικού σχεδίου 

ανάδειξης και 

αξιοποίησης του ρόλου 

του κέντρου της πόλης 

της Δράμας (ευρύτερη 

περιοχή Πλατείας 

Δικαστηρίων – 

Πλατείας Ελευθερίας - 

δημοτικού κήπου - 

περιοχής Αγίας 

Βαρβάρας)»  

Με το ερώτημα των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαή, 3) 

Χρυσοχο΅Ιδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 

4) Χαρίσκου Νικολάου και 5) Σιδερά Χρυσής, ποια 

είναι η άποψη της δημοτικής αρχής περί του αν η 

σύμβαση που λύεται, θεωρείται απαραίτητη και αν 

υπάρχει βούληση για να υλοποιηθεί ή να διαγραφεί. 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, επιθυμεί να ξανασυζητηθεί 

το θέμα στο ΔΣ. 

 

14.  165.  Λύση σύμβασης 

υλοποίησης της 

εργασίας με τίτλο 

«Κατάρτιση 

στρατηγικού σχεδίου 

αξιοποίησης του λόφου 

Κορυλόβου»  

Με το ερώτημα των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαή, 3) 

Χρυσοχο΅Ιδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 

4) Χαρίσκου Νικολάου και 5) Σιδερά Χρυσής, ποια 

είναι η άποψη της δημοτικής αρχής περί του αν η 

σύμβαση που λύεται, θεωρείται απαραίτητη και αν 

υπάρχει βούληση για να υλοποιηθεί ή να διαγραφεί. 

 



Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, επιθυμεί να ξανασυζητηθεί 

το θέμα στο ΔΣ. 

 

15.  166.  Απευθείας εκμίσθωση 

του κυλικείου στο 

Δημοτικό Στάδιο του 

Δήμου Δράμας, στα 

πλαίσια του άρθρου 192 

παρ. 1 του Ν. 3463/2006 

(ΔΚΚ)  

Μειοψηφούντων των δημοτικού συμβούλων 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Σιδερά Χρυσής,  οι οποίοι 

ανέφεραν πως, επί καλή τη πίστη συμφώνησαν και στο 

θέμα μεταφοράς της θέσης των δύο ψαράδων στη λαϊκή 

αγορά και είναι γνωστή σε όλους η άσχημη τροπή που 

πήρε το θέμα. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 

ψήφισε την πρόταση του κ. Αντιδημάρχου, με την 

επιφύλαξη ότι ισχύουν όσα ανέφερε στην εισήγησή του.  

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, ψήφισε 

την πρόταση του κ. Αντιδημάρχου, προτείνοντας στη 

δημοτική αρχή, να εξετάσει και την περίπτωση, να δοθεί 

το κυλικείο στους συλλόγους που δραστηριοποιούνται 

στο δημοτικό στάδιο. 

 

16.  167.  Aπ’ ευθείας εκμίσθωση 

του δημοτικού 

οικοπέδου στο Ο.Τ. 455 

επί της οδού Βοραζάνη 

(μεταξύ των οδών 

Βοραζάνη & Ηπείρου, 

όπισθεν στρατιωτικής 

λέσχης) για την 

δημιουργία χώρου 

στάθμευσης οχημάτων, 

στα πλαίσια του άρθρου 

192 παρ. 1 του 

ΔΚΚ(Ν.3463/2006)  

Ομόφωνα 

Απορρίπτεται το αίτημα 

17.  168.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

πρόστιμο ΚΟΚ – 

Παπαδοπούλου 

Δημητρούλα  

Ομόφωνα 

18.  169.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

πρόστιμο ΚΟΚ – 

Μπιμπιλάκη Αθηνά  

Ομόφωνα 

19.  170.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

πρόστιμο ΚΟΚ – 

Μαργαριτοπούλου 

Χρυσή & ΣΙΑ Ε.Ε 

Ομόφωνα 

20.  171.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

πρόστιμο ΚΟΚ – 

CORFUHELLAS  ΕΠΕ    

Ομόφωνα 

21.  172.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλών από 

το τέλος επί των 

ακαθαρίστων εσόδων 

των κέντρων 

διασκέδασης, 

εστιατορίων και 

συναφών καταστημάτων 

έτους 2005 – Σταμπουλή 

Μαρία  

Ομόφωνα 



22.  173.  Διαγραφή ή μη οφειλών 

από τον ΧΚ 960/2016 

«Τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2013 – 

Βαϊραμίδου Μαρία, 

Ιορδανίδης Αθανάσιος, 

Μαργαριτοπούλου 

Χρυσή και Κωφαντίδου  

Ομόφωνα 

23.  174.  Ανάκληση της με 

αριθμό 351/2013 ΑΔΣ  

Οι δημοτικοί σύμβουλοι : 1) Μλεκάνης Μιχαήλ, 2) 

Καλαϊτσίδης Γεώργιος και 3) Σιδερά Χρυσή, απέχουν 

από την ψηφοφορία διότι, θεωρούν πως η ενημέρωση 

από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, δεν ήταν αρκετά 

κατατοπιστική 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 

ψήφισε παρών 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, 

ψήφισε παρών 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ψήφισε λευκό, λέγοντας πως πρέπει επιτέλους να γίνει 

η διαπαραταξιακή για τα τραπεζοκαθίσματα, να λήξει 

μια και καλή το θέμα, που επιτρέπεται η ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων και που όχι 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος, 

ψήφισε λευκό, λέγοντας πως πιστεύει ότι, το επίμαχο 

σημείο πρέπει να μείνει κενό, μέχρι να υποβληθεί 

αίτημα, αφού προσκομιστεί και η συναίνεση των 

ιδιοκτητών, και δεν είναι κενό, εδώ και πάρα πολλούς 

μήνες 

 

24.  175.  Άδεια χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου  

Ομόφωνα 

25.  176.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας φαρμάκων 

& αναλώσιμου 

υγειονομικού υλικού του 

Δήμου  Δράμας καθώς 

και έγκριση διενέργειας 

δημόσιου ανοικτού 

συνοπτικού  μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια Φαρμάκων 

& Αναλώσιμου 

Υγειονομικού Υλικού» 

του Δήμου Δράμας, των 

νομικών του προσώπων 

και επιχειρήσεων για το 

οικονομικό έτος 2016  

Ομόφωνα 

26.  177.  Έγκριση της 11/2016 

πρότασης της ΕΠΖ, περί 

καθορισμού θέσεων για 

την πώληση λαμπάδων 

για την περίοδο του 

Πάσχα στο Δήμο 

Δράμας  

Ομόφωνα 

27.  178.  Έγκριση της 29/2016 

απόφασης του ΝΠΔΔ, 

σχετικά με την β΄ 

αναμόρφωση 

Ομόφωνα 



προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2016  

28.  179.  Απευθείας ανάθεση της 

υπηρεσίας « Εργασίες 

μηχανικής σάρωσης 

οδών Δήμου Δράμας με 

αυτοκινούμενο 

σάρωθρο», 

προϋπολογισμού 

24.600,00 € του ΦΠΑ 

23% 

συμπεριλαμβανομένου  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Σιδερά Χρυσής διότι, 

δεν συμφωνούν με την απ΄ ευθείας ανάθεση , καλώντας 

τη δημοτική αρχή να θυμηθεί τι έλεγε ως αντιπολίτευση 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, δεν συμφωνεί με την απ΄ 

ευθείας ανάθεση και επιπλέον ανέφερε πως, με τόσα 

χρήματα που δίνονται συνέχεια για απ΄ απευθείας 

ανάθεση, θα μπορούσε ο Δήμος να αγοράσει ένα 

σάρωθρο. 

         

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, στην περίπτωση που δεν 

απαντηθεί ο λόγος της απ΄ ευθείας ανάθεσης 

29.  180.  Έγκριση της 12/2016 

απόφασης της ΕΠΖ, 

περί κοπής δένδρων σε 

κοινόχρηστους χώρους 

της πόλης  

Ομόφωνα 

30.  181.  Έγκριση της 13/2016 

απόφασης της ΕΠΖ, 

περί γνωμοδότησης για 

τη χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

σε δημόσια λατομική 

έκταση 77,31796στρ. 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΝ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στην 

εταιρεία «Γ. 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΜΑΡΜΑΡ

Α ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. »  

Μεοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, η συγκεκριμένη έκταση 

για ερευνητικές εργασίες, βρίσκεται εντός 

προστατευμένης περιοχής natura 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευάγγελου όπως και στην 13/2016 

απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δηλαδή πως, 

παρόμοια θέματα θα έπρεπε να εξετάζονται από την 

υπηρεσία διότι, γνωμοδοτούν οι αιρετοί, χωρίς η Τ.Α. να 

έχει αποφασιστική αρμοδιότητα αν και θα έπρεπε.  

 

31.  182.  Έγκριση της 14/2016 

απόφασης της ΕΠΖ, 

περί γνωμοδότησης για 

τη χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

σε δημόσια λατομική 

έκταση 84,75141στρ. 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΝ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στην 

εταιρεία «Γ. 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΜΑΡΜΑΡ

Α ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. »  

Μεοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, η συγκεκριμένη έκταση 

για ερευνητικές εργασίες, βρίσκεται εντός 

προστατευμένης περιοχής natura 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευάγγελου όπως και στην 13/2016 

απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δηλαδή πως, 

παρόμοια θέματα θα έπρεπε να εξετάζονται από την 

υπηρεσία διότι, γνωμοδοτούν οι αιρετοί, χωρίς η Τ.Α. να 

έχει αποφασιστική αρμοδιότητα αν και θα έπρεπε.  

 

32.  183.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « Κατεπείγουσες 

αποκαταστάσεις οδικού 

δικτύου από θεομηνία»  

Ομόφωνα 



33.  184.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « Οδοποιία ΔΚ 

Χωριστής»  

Ομόφωνα 

34.  185.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Οδοποία 

Νέας Σεβάστειας»  

Ομόφωνα 

35.  186.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής 

του έργου « Επισκευές 

φθορών 

οδοστρωμάτων»  

Ομόφωνα 

36.  187.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

Αρκαδικού – Ν. 

Αμισού»  

Ομόφωνα 

37.  188.  Παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου « 

Βελτίωση κτιρίου 

κοινοτικού 

καταστήματος 

Μυλοποτάμου»  

Ομόφωνα 

38.  189.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Ομόφωνα 

39.  190.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Ομόφωνα 

40.  191.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Ομόφωνα 

41.  192.  Έγκριση μετακίνησης 

Δημάρχου  

Ομόφωνα 

42.  193.  Έγκριση μετακίνησης 

Αντιδημάρχου  

Ομόφωνα 

43.  194.  Έγκριση μετακίνησης 

Αντιδημάρχου  

Ομόφωνα 

44.  195.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων Δήμου 

Δράμας  

Ομόφωνα 

45.  196.  Δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης αθλητικών 

χώρων  

Ομόφωνα 

46.  197.  Δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης του Α.Π.Κ. «Δ. 

Κραχτίδης»  

Ομόφωνα 



47.  198.  Έγκριση ποσού για 

έκδοση διατακτικών  

Ομόφωνα 

48.  199.  Αντικατάσταση 

αναπληρωματικού 

μέλους της Επιτροπής 

Διαχείρισης 

Καταστήματος 

Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης  

Ομόφωνα 

49.  200.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση απόρων 

δημοτών  

Ομόφωνα 

50.  201.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση απόρου 

δημότισσας  

Ομόφωνα 

 
Δράμα   05-04-2016 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  

 

 


