
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚAN ΣΤΗΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10/28-07-2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
 
 

Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3ου 

τακτικού θέματος. 
 

 
 

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  299.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έκδοση ψηφίσματος για τη Γάζα  

Ομόφωνα 

 

2.  300.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση της 50/2014 ΑΔΣ του 
ΠΟΦΤΜΜΔ Δράμας, σχετικά με 
την ψήφιση της 2ης    
αναμόρφωσης προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2014 

Ομόφωνα 

 

3.  301.  Τροποποίηση της 630/2011 
Κανονιστικής ΑΔΣ , σχετικής με 
τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς 
του Δήμου Δράμας 

Ομόφωνα 

4.  302.  5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2014 

Ομόφωνα 

Με την παρατήρηση του δημοτικού 
συμβούλου Τερζή Ανέστη, όπως αυτή 
αναφέρεται στην 315/2014 απόφαση της 
Ο.Ε., δηλαδή ότι θεωρεί πως τα έργα : 1) 
«Βελτιώσεις παιδικών χαρών», 2) 
«Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών» 
και 3) «Απομάκρυνση ακατάλληλου 
εξοπλισμού παιδικών χαρών», δεν είναι 
αυτοτελή. 

 

5.  303.  Έγκριση απολογιστικών 
οικονομικών στοιχείων Β΄ 
τριμήνου 2014 πρόταση για 6η 
αναμόρφωση προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2014 – πρόταση για 1η 
αναμόρφωση ετήσιων στόχων 
οικ. έτους 2014  

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του δημοτικού 
συμβούλου Χαραλαμπίδη Ανδρέα, όπως 
αυτή αναφέρεται στην 316/2014 απόφαση 
της Ο.Ε., δηλαδή  ότι συμφωνεί μόνο ως προς 
την λογιστική αποτύπωση και όχι ως προς τα 
έργα που εμπεριέχονται. 
 

6.  304.  Ματαίωση διαγωνισμού για την 
εκπόνηση της μελέτης «Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) 
Δήμου Δράμας»  

Ομόφωνα 

7.  305.  Τροποποίηση της 109/2014 ΑΔΣ 
περί «Κατάρτισης στρατηγικού 
σχεδίου αξιοποίησης του λόφου 
του Κορυλόβου»  

Ομόφωνα  

8.  306.  Αποδοχή εκ μέρους του δήμου 
Δράμας της Απόφασης Ένταξης 
Έργων, στο πλαίσιο του Τοπικού 
Προγράμματος της Αναπτυξιακής 
Δράμας Α.Α.Ε. ΟΤΑ στον Άξονα 4 
του ΠΑΑ, Μέτρο 41, («Προμήθεια 
ιατρικής – οδοντιατρικής 
μονάδας και συνοδού 
εξοπλισμού» και «Κατασκευή 

Ομόφωνα 



αθλητικών εγκαταστάσεων στην 
Τ.Κ. Καλλιφύτου»)  

9.  307.  Έγκριση  της 28/2014 απόφασης 
της ΔΕΠ, σχετικά με την 
κατανομή πιστώσεων ΚΑΠ για 
επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτιρίων έτους 2014 
(ΣΑΤΑ)  

Ομόφωνα 

10.  308.  Έγκριση Απολογιστικών 
Στοιχείων του ΠΟΦΤΜΜΔ οικ. 
έτους 2013  

Ομόφωνα 

11.  309.  Έγκριση Γ΄ Αναμόρφωσης 
Προϋπολογισμού 2014 του ΝΠΔΔ 

Ομόφωνα 

12.  310.  Λήψη απόφασης προμήθειας 
καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων 
για τις ανάγκες του Δήμου 
Δράμας, με την διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή ανά πακέτο για το 
οικονομικό έτος 2014  

Ομόφωνα 

13.  311.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών 
υλικών άρδευσης  

Ομόφωνα 

14.  312.  Εγκριση δαπάνης για την 
προμήθεια τροφίμων του 
Καταστήματος Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Δήμου Δράμας 
(Κοινωνικό Παντοπωλείο)   

Ομόφωνα 

15.  313.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας 
«Υγρών καυσίμων – 
ελαιολιπαντικών» του Δήμου  
Δράμας καθώς και έγκριση 
διενέργειας ανοικτού διεθνούς 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την  
προμήθεια «Υγρών καυσίμων – 
ελαιολιπαντικών» (πετρελαίου 
θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης,  
βενζίνης αμόλυβδης, 
ελαιολιπαντικών) του Δήμου 
Δράμας, των νομικών του 
προσώπων και επιχειρήσεων για το 
οικονομικό έτος 2015  

Ομόφωνα 

16.  314.  Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου « 
Κατασκευή κτιρίου σίτισης 
απόρων Ιεράς Μητρόπολης 
Δράμας»  

Ομόφωνα 

17.  315.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « 
Κατασκευή Κόμβου πρόσβασης 
σε ΣΜΑ – ΚΔΑΥ Δήμου Δράμας»  

Ομόφωνα 

18.  316.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « 
Ανακατασκευή κοινόχρηστου 
χώρου οδού Σαμοθράκης»  

Ομόφωνα 

19.  317.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « 
Οδοποιία ΤΚ Μικροχωρίου»  

Ομόφωνα 

20.  318.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « 
Βελτίωση Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων»  

Ομόφωνα 

21.  319.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « 
Έργα εξυπηρέτησης στον 

Ομόφωνα 



{ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ}»  

22.  320.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Οδοποιία 
ΤΚ Μυλοποτάμου»  

Ομόφωνα 

23.  321.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου 
«Διάστρωση αγροτικών οδών 
περιοχής Ζωοδόχου Πηγής Δ. 
Δράμας»  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Παπαδόπουλου Γεωργίου διότι, δεν 
πραγματοποιήθηκε καμία 
αμμοχαλικόστρωση στην περιοχή Ζωοδόχου 
Πηγής Δ. Δράμας, προσθέτοντας ότι θα ήταν 
πιο ειλικρινές εάν αναφερόταν ο ορθός τίτλος 
του έργου. 
Με την επιφύλαξη των δημοτικών 
συμβούλων, Χατζηγιάννη Αναστασίου, 
Μαμσάκου Χριστοδούλου και Τερζή Ανέστη 
διότι, δεν υφίσταται αμμοχαλικόστρωση στην 
περιοχή Ζωοδόχου Πηγής Δ. Δράμας καθώς 
και στην ευρύτερη περιοχή 
 

24.  322.  Έγκριση δαπάνης για τη σύνδεση 
παροχής του έργου « Κατασκευή 
Κόμβου Πρόσβασης σε ΣΜΑ – 
ΚΔΑΥ Δήμου Δράμας»  

Ομόφωνα 

25.  323.  Μετατόπιση ιστού για την 
εκτέλεση του έργου (ΕΣΠΑ) 
«Κατασκευή κόμβου σε ΣΜΑ – 
ΚΔΑΥ»  

Ομόφωνα 

26.  324.  Έγκριση υποβολής 
τροποποιημένου Τεχνικού 
Δελτίου του έργου « 
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου 
Δράμας»  

Ομόφωνα 

27.  325.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης 
του έργου «Ανέγερση κτιρίου 
ΚΗΦΗ Δήμου Δράμας»  

Ομόφωνα 

28.  326.  Αλλαγή θέσης τμήματος 
αγροτικής οδού στο Αγρόκτημα 
Ξηροποτάμου  

Ομόφωνα 

29.  327.  Συγκρότηση επιτροπής φυσικού 
εδάφους για το έργο « Οδοποιία 
Ιστορικού Κέντρου Δράμας»  

Ομόφωνα 

30.  328.  Συγκρότηση επιτροπής φυσικού 
εδάφους για το έργο « Δημοτική 
Οδοποιία Δ.Κ. Δράμας – 
Αμμοχαλικοστρώσεις» 

Ομόφωνα 

31.  329.  Γνωμοδότηση για τη μίσθωση 
κατόπιν δημοπρασίας, δημόσιου 
λατομείου μαρμάρου, έκτασης 
94,293 στρ. στη θέση «Καρυδιά» 
της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, από την 
εταιρεία «DOLCISSIMO & ΣΙΑ 
Ο.Ε.»  

Ομόφωνα 

32.  330.  Γνωμοδότηση για τη μίσθωση 
κατόπιν δημοπρασίας, δημόσιου 
λατομείου μαρμάρου, έκτασης 
99,757 στρ. στη θέση 
«Αετοφωλιές» της Δ.Κ. 
Ξηροποτάμου, από την εταιρεία 
«Παυλίδης Α.Ε.»  

Ομόφωνα 

33.  331.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής  



οφειλής από χρηματικό κατάλογο 
λόγω επιβολής προστίμου για 
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 

34.  332.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
οφειλής από Τ.Α.Π. ετών 2006 και 
2007  

Ομόφωνα 

35.  333.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
οφειλής από τέλος λαϊκής αγοράς 
έτους 2002  

Ομόφωνα 

36.  334.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
ποσού από χρηματικούς 
καταλόγους για τέλος 2% επί των 
ακαθαρίστων εσόδων κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και 
συναφών καταστημάτων εσόδων 
οικ. ετών 2006- 2007- 2008 & για 
επιβολή προστίμου λόγω μη 
επιβολής δήλωσης απόδοσης του 
τέλους 2% επί των ακαθαρίστων 
εσόδων κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών 
καταστημάτων εσόδων έτους 2008  

Ομόφωνα 

37.  335.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
ποσού από χρηματικούς 
καταλόγους για τέλος 2% επί των 
ακαθαρίστων εσόδων κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και 
συναφών καταστημάτων εσόδων 
οικ. ετών 2006- 2007- 2008 & για 
επιβολή προστίμου λόγω μη 
επιβολής δήλωσης απόδοσης του 
τέλους 2% επί των ακαθαρίστων 
εσόδων κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών 
καταστημάτων εσόδων έτους 2008  

Ομόφωνα 

38.  336.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
ποσού από χρηματικούς 
καταλόγους για τέλος 2% επί των 
ακαθαρίστων εσόδων κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και 
συναφών καταστημάτων εσόδων 
οικ. έτους 2008 & για επιβολή 
προστίμου λόγω μη επιβολής 
δήλωσης απόδοσης του τέλους 2% 
επί των ακαθαρίστων εσόδων 
κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών 
καταστημάτων εσόδων έτους 2008  

Ομόφωνα 

39.  337.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
ποσού από χρηματικούς 
καταλόγους για τέλος 2% επί των 
ακαθαρίστων εσόδων κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και 
συναφών καταστημάτων εσόδων 
οικ. ετών 2006- 2007- 2008 & για 
επιβολή προστίμου λόγω μη 
επιβολής δήλωσης απόδοσης του 
τέλους 2% επί των ακαθαρίστων 
εσόδων κέντρων διασκέδασης, 

Ομόφωνα 



εστιατορίων και συναφών 
καταστημάτων εσόδων έτους 2008  

40.  338.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
ποσού από χρηματικό κατάλογο 
για τέλος 2% επί των 
ακαθαρίστων εσόδων κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και 
συναφών καταστημάτων εσόδων 
οικ. έτους 2005  

Ομόφωνα 

41.  339.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
ποσού από χρηματικό κατάλογο 
για τέλος 2% επί των 
ακαθαρίστων εσόδων κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και 
συναφών καταστημάτων εσόδων 
οικ. έτους 2007  

Ομόφωνα 

42.  340.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
ποσού από τέλος κοινόχρηστου 
χώρου 2012 

Ομόφωνα 

43.  341.  Εξέταση αιτήματος για άδεια 
χρήσης  κοινοχρήστου χώρου  

Ομόφωνα 

44.  342.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
οφειλών του ΚΟΚ οικ. έτους 2004  

Ομόφωνα 

45.  343.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
οφειλών του ΚΟΚ οικ. έτους 2005  

Ομόφωνα 

46.  344.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
οφειλών του ΚΟΚ οικ. έτους 2006  

Ομόφωνα 

47.  345.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
οφειλών του ΚΟΚ οικ. έτους 2008  

Ομόφωνα 

48.  346.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
οφειλών του ΚΟΚ οικ. έτους 2009  

Ομόφωνα 

49.  347.  Επιστροφή ποσού τέλους 2% ως 
αχρεωστήτως καταβληθέν  

Ομόφωνα 

50.  348.  Μείωση  ποσού από τέλος 2% επί 
ακαθαρίστων εσόδων 
εστιατορίων και συναφών 
καταστημάτων για το οικ. έτος 
2008  

Ομόφωνα 

51.  349.  Μείωση  ποσού από τέλος 2%  
έτους 2007  

Ομόφωνα 

52.  350.  Επιστροφή χρημάτων λόγω 
ανανέωσης μείωσης μισθωμάτων 
στα καταστήματα της Δημοτικής 
Λαχαναγοράς Δράμας στον 
Αρκαδικό με αριθμό 21, 22, 23 24 
και 25, σε εφαρμογή των 
διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 
9 του Ν. 4071/2012  

Ομόφωνα 

53.  351.  Επιστροφή χρημάτων λόγω 
ανανέωσης μείωσης μισθώματος, 
σε εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 
4071/2012  

Ομόφωνα 

54.  352.  Λύση μίσθωσης λόγω θανάτου 
μισθωτή & κίνηση διαδικασίας 
εκμίσθωσης αγροτεμαχίων 
αγροτικού & σχολικού κλήρου 
τοπικής κοινότητας Κουδουνίων  

Ομόφωνα 



55.  353.  Ανάκληση επαγγελματικής 
άδειας πωλητού λαϊκών αγορών  

Ομόφωνα 

56.  354.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης 
εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου 
Δράμας  

Ομόφωνα 

57.  355.  Έγκριση τηλεφωνικής σύνδεσης 
για τις ανάγκες του Κ.Ε.Π.  

Ομόφωνα 

58.  356.  Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της 
εργασίας «Εργασίες πρόληψης 
και αντιπυρικής προστασίας στα 
περιαστικά άλση του Δήμου 
Δράμας» με τη διαδικασία του 
ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού 

Ομόφωνα 

59.  357.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας 
τροφίμων του Δήμου Δράμας 
καθώς και έγκριση διενέργειας 
ανοικτού μειοδοτικού διεθνούς 
διαγωνισμού για την προμήθεια 
τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων 
ειδών παντοπωλείου του Δήμου 
Δράμας, των νομικών του 
προσώπων και επιχειρήσεων για 
το οικονομικό έτος 2014 – 2015 

Ομόφωνα 

60.  358.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
τέλους χρήσης λαϊκής αγοράς 
2007 & 2008   

Ομόφωνα 

61.  359.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
απόρων δημοτών   

Ομόφωνα 

 
Δράμα   29-07-2014 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  
   
Μυροφόρα Ψωμά  


