
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

12/20-07-2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 
Ο δημοτικός σύμβουλος, Μωϋσιάδης Αριστείδης, προσήλθε στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 6ου  εκτάκτου 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος, Τσεπίλης Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 28ου 

τακτικού  θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος, Ηλιάδης Νικόλαος, προσήλθε στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 44ου  τακτικού  

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος, Βασιλειάδης Αναστάσιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 25ου  

τακτικού  θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος, Ζαχαριάδης Παύλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 44ου  

τακτικού  θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος, Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 45ου  

τακτικού  θέματος 

Ο πρόεδρος της ΔΚ Δράμας, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος 

 
          

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  341.  1
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης αθλητικών 

εγκαταστάσεων 

Ομόφωνα 

 

2.  342.  2
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Συντήρηση 

κοινοτικών κτιρίων ΤΚ 

Μοναστηρακίου» 

Ομόφωνα 

3.  343.  3
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου «Οδοποιία ΔΚ 

Μοναστηρακίου» 

Ομόφωνα 

4.  344.  4
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ορισμός αιρετού 

εκπροσώπου στην ΠΕΔ-

ΑΜΘ  με τον 

αναπληρωτή του, για 

την συγκρότηση της 

Επιτροπής Ελέγχου 

Παιδικών Χαρών στο 

Ν.Δράμας 

Ομόφωνα 

5.  345.  5
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Εκδίκαση ένστασης 

κατά της τροποποίησης 

του σχεδίου της 

βιομηχανικής περιοχής 

Δράμας στα Ο.Τ. 1.4, 

1.5, 2.9Β και 2.9Γ και 

τους κοινόχρηστους 

χώρους και δρόμους που 

βρίσκονται ανάμεσά 

τους 

Κατά πλειοψηφία  

 

Επί της πρότασης του Αντιδημάρχου Παπαδόπουλου 

Γεωργίου, εκπροσωπώντας τη Δημοτική Αρχή, περί  

αποδοχής της ένστασης, βάση της πολεοδομικής 

νομοθεσίας η οποία αναλύεται στα  αναλυτικά πρακτικά 

των 30/2016 και 259/2016 ΑΔΣ, και ανάκλησης της 

30/2016 ΑΔΣ περί γνωμοδότησης για την τροποποίηση 

του σχεδίου της βιομηχανικής περιοχής Δράμας στα 

Ο.Τ. 1.4, 1.5, 2.9Β και 2.9Γ και τους κοινόχρηστους 

χώρους και δρόμους που βρίσκονται ανάμεσά τους, μετά 

τις άκαρπες προσπάθειες για εξεύρεση λύσης 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ζαχαριάδη Παύλου, επί της πρότασης της δημοτικής 

αρχής, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως, καταρχήν στο 

συγκεκριμένο ζήτημα, θέλει να ξεκαθαρίσει την θέση, 



την άποψή ότι, η υπηρεσία κάνει μία εισήγηση,  

βασισμένη σε αυστηρώς πολεοδομικά κριτήρια, τα 

οποία πολεοδομικά κριτήρια ενδεχόμενα είναι 

διαφορετικά ή θα έπρεπε να είναι διαφορετικά, Δηλαδή, 

θα έπρεπε να εξεταστεί, αν η συγκεκριμένη περιοχή 

βρίσκεται στο αστικό κέντρο ή στη βιομηχανική 

περιοχή, οπότε θα έπρεπε να εμπεριέχονται ίσως και 

άλλα πράγματα στην εισήγηση. 

Θα ήταν ευτυχής εάν μπορούσαν οι δύο εταιρείες, μέσα 

από τη συνάντηση που έγινε και την εμπλοκή που είχε ο 

Δήμος, να υπήρχε μία συναίνεση των δύο πλευρών. 

Μπροστά όμως στο δίλημμα από τη μία της ζημίας που 

θα υποστεί μία εταιρεία και μπροστά σε αυτό το οποίο 

θα δημιουργηθεί, δεν μπορεί να απολογηθεί στην 

Δραμινή κοινωνία για αυτό το οποίο θα χαθεί σε 

περίπτωση που γίνει δεκτή η ένσταση. Ενδεχόμενα 

δυσαρεστεί κάποιους  αλλά, ειλικρινά δεν μπορεί να 

σταθμίσει την ζημία που θα υποστεί η περιοχή μέσα από 

μία άρνηση αυτής της επένδυσης που είναι μεγάλου 

ύψους. Η επένδυση αφορά στη δημιουργία διασύνδεσης 

δύο οικοδομικών τετραγώνων, δύο πλευρών, για τη 

δημιουργία ερευνητικού κέντρου, το οποίο θα 

διασυνδεθεί με το Πανεπιστήμιο. Και μάλιστα μέσω 

αυτής της ενέργειας η εταιρία, δεν αποσκοπεί σε 

εμπορικό κέρδος αλλά,  στο να δημιουργηθεί κάτι με τη 

σφραγίδα της, να δημιουργηθούνε θέσεις εργασίας και 

αντισταθμιστικά, σύμφωνα με αυτά που λέει, - 

(αναφέρεται στο τεύχος, με σύνοψη απόψεων της 

εταιρείας υπό την επωνυμία REYCAP, που δόθηκε στα 

μέλη της άτυπης επιτροπής την 6
η
 Ιουλίου 2016, - η 

οποία συνεδρίασε την 5
η
 Ιουλίου 2016, υπό του 

προέδρου του ΔΣ για την εξεύρεση λύσης, με την 

παρουσία μελών του ΔΣ, εκπροσώπου της εταιρείας 

ΑΦΟΙ Σαββαΐδη Ο.Ε. καθώς και των δικηγόρων των 

δύο εταιρειών) - με συμβόλαια και ποινικές ρήτρες, να 

καλύψει και υφιστάμενες υποδομές που υπάρχουν, 

αποχετευτικά, ηλεκτρισμό κλπ. αλλά, να δημιουργήσει 

σύμφωνα με αυτό που έχει δοθεί ( αναφέρεται στη 

σύνοψη απόψεων) και κάποιες επιπλέον υποδομές στην 

περίφραξη κλπ.. 

6.  346.  6
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση εξόδων 

κίνησης Προέδρου 

επιτροπής άρθρου 43 ν. 

4194/13 

Ομόφωνα 

7.  347.  Αποζημίωση της 

αναδόχου εταιρείας του 

έργου «Βελτίωση και 

ενίσχυση υποδομών 

ευρύτερα της οδού 

Φιλίππου» Alphadelta 

Constructions, από 

θετικές ζημίες λόγω 

διακοπής εργασιών 

Ομόφωνα 

Απορρίπτεται το αίτημα  της αναδόχου του έργου 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ» εταιρείας, όσον 

αφορά την  αποζημίωσή της για τις θετικές της ζημίες, 

λόγω διακοπής των εργασιών, σύμφωνα με την 

εισήγηση της υπηρεσίας. 

 

8.  348.  Συγκρότηση επιτροπής 

μετά την αίτηση του 

αναδόχου για ματαίωση 

της σύμβασης του έργου 

«Βελτίωση 

κοινοχρήστων χώρων 

Δ.Ε. Σιδηρονέρου», για 

καθορισμό ύψους των 

Ομόφωνα 



θετικών ζημιών που 

προκλήθηκαν από 

διακοπή εργασιών 

9.  349.  Σύναψη 

προγραμματικής 

Σύμβασης για την 

εκπόνηση ερευνητικού 

προγράμματος με τίτλο : 

«Έρευνα του εφικτού 

ανάπτυξης 

αποτελεσματικών 

πολιτικών 

κινητοποίησης των 

αστικών κοινωνιών 

απέναντι στις σημερινές 

προκλήσεις ποιότητας 

ζωής και περιβάλλοντος. 

Ερευνητική συνεργασία 

ΕΜΠ και Δήμου Δράμας 

για δοκιμαστικέ 

εφαρμογές» και ορισμός 

μελών στην Κοινή 

Επιτροπή 

Παρακολούθησης της 

Π.Σ. 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 

3) Μυστκίδη Ιωάννη πως, όντως διαβλέπουν ότι είναι 

μία σύγχρονη έρευνα ανθρωποκεντρική αλλά, θεωρούν 

πως είναι υψηλό το κόστος.  Και κυρίως είναι υψηλό 

γιατί καλή είναι η έρευνα, καλά είναι τα αποτελέσματα 

της έρευνας αλλά αυτό που πρέπει όλοι να δούμε είναι 

το διά ταύτα. Τι θα γίνει. Θα προκύψει μια έρευνα η 

οποία θα λέει κάποια πράγματα, θα τεκμηριώνει μάλλον 

αυτά τα πράγματα,  ενδεχόμενα θα λέει πως πρέπει να 

είναι τα πράγματα αλλά, το πως θα γίνουν δεν θα μας 

λέει. Πιστεύουν ότι αυτό το εγχείρημα, πρέπει να 

διασυνδεθεί άμεσα με την επόμενη μέρα. Τι θα 

προκύψει; ρυθμίσεις; αλλαγή κυκλοφοριακής μελέτης; 

Αυτά πρέπει σήμερα να αποφασιστούν. Σήμερα πρέπει 

να διασυνδεθεί η έρευνα με την πράξη. Εφόσον λοιπόν 

το θέμα μένει μόνο στην έρευνα, συναινούν και θα 

ψηφίσουν θετικά αλλά, θεωρούν ότι δεν μπορεί να είναι 

κάτι αποκομμένο. Σήμερα πρέπει να αντιμετωπισθεί και 

το επόμενο βήμα.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου κάνοντας κατ΄ αρχήν την 

παρατήρηση ότι, είναι υπερβολικό στην εποχή που 

ζούμε, να δίνονται 2.000 ευρώ, για να εξασφαλιστεί 

ένας χώρος και ένας μπουφές για εκατόν τριάντα άτομα, 

όταν οι χώροι που υπάρχουν στο Δημαρχείο και ο χώρος 

πολλαπλών χρήσεων αλλά, και ο χώρος στο Ωδείο,  

είναι πολύ καλύτεροι από τον χώρο που έγινε η ημερίδα. 

Αυτά πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα η δημοτική αρχή 

διότι, έκανε αλγεινή εντύπωση στους περισσότερους 

από τους συμμετέχοντες, το ότι βρέθηκαν στο 

συγκεκριμένο χώρο. Δε χρειάζεται να ενισχύονται 

συνεχώς κάποιοι συγκεκριμένοι. Διαφωνεί με τον 

εισηγητή που είπε ότι, θα ανταποδώσει τα χρήματά της 

η μελέτη διότι, πρόκειται για έρευνα και όχι μελέτη και 

υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών των δύο. Αν αυτά τα 

χρήματα,  αποσκοπούσαν στην ύπαρξη μίας μελέτης 

εφαρμογής  ευχαρίστως σήμερα θα ψήφιζε το θέμα 

όμως, πρόκειται για μία έρευνα που θα πει , -χωρίς να 

θέλει να μειώσει την επιστημονικότητα των ανθρώπων 

που ήταν στην ημερίδα-  το τι προβλήματα παρουσιάζει 

η Δράμα, όταν οι ίδιοι οι πολίτες καθημερινά τα ζούνε 

και τα βιώνουν.  

Θεωρεί ότι, δεν χρειάζεται να δοθούν αυτά τα χρήματα, 

αυτή την στιγμή για να γίνουν τα ταξίδια που 

αναφέρονται. Πιστεύει ότι, πρέπει να μειωθεί το ποσό,  

να συγκροτηθεί μία ομάδα, μια ομάδα και από 

παρατάξεις , η οποία θα μελετήσει καλές πρακτικές σε 

άλλες πόλεις. Τα χρήματα πρέπει να δοθούν σε μελέτες 

εφαρμογής και ο Δήμος να προχωρήσει κατ' αυτόν τον 

τρόπο  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, σε μια περίοδο που 

καθηλώνονται οικονομικά οι ανάπηροι, λόγω της 

μείωσης της σύνταξής τους ή του βοηθήματός τους, σε 

μια περίοδο που συνωστίζονται στα ΚΕΠΑ για να 



πιστοποιήσουν την αναπηρία τους, έρχεται ένα 

Πανεπιστήμιο που διαχειρίζεται κάποια προβλήματα 

γιατί, αυτή είναι η πραγματικότητα, μέσω ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων και θέλει συνεργούς στην υλοποίηση 

αυτών των προγραμμάτων.  Και μάλιστα κατ απαίτηση. 

Χωρίς δηλαδή δημοπράτηση. Έρχονται να υλοποιήσουν 

αυτού του είδους τα προγράμματα οι συγκεκριμένοι 

κύριοι, να μας πούνε δηλαδή πως πρέπει να αναπνέουμε 

στην περιοχή, πόσα αυτοκίνητα πρέπει να κυκλοφορούν, 

πως πρέπει να κυκλοφορούν. Και καθ υπαγόρευση, 

χωρίς δημοπράτηση. Στην πλειοψηφία τους είναι και 

εξωτερικοί συνεργάτες αυτοί που συμμετέχουν, 

αναγράφονται τα ονόματα,  και κατ επέκταση φοιτητές, 

οι οποίοι αναλαμβάνουν έναντι πινακίου φακής να 

κάνουνε αυτές τις έρευνες. Νομίζω ότι, γιατί υπάρχουν 

και άλλα φαινόμενα τέτοια σε επίπεδο Δήμου Δράμας, 

αυτές οι προσεγγίσεις έστω και αν γίνονται με έμμεσο 

τρόπο,  με το σπρώξιμο κάποιων φορέων, ξέρουνε ότι 

υπάρχει ευαισθησία και θα προκύψει ενδιαφέρον. 

Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί.  Καταψηφίζει αυτήν 

την πρόταση τη συμβατική, τον σχεδιασμό αυτό   με 

επίπεδο τον άνθρωπο για την κινητικότητα και τις 

μονάδες βιώσιμης κινητικότητας και όλα αυτά τα οποία 

ειπώθηκαν και γράφονται στην σχετική έκθεση διότι, σε 

μία εποχή δύσκολη οικονομικά καλείται ο Δήμος να 

συνεισφέρει σε μία ομάδα ανθρώπων που 

εκμεταλλευόμενοι  τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης μέσω των πανεπιστημιακών μονάδων, 

ουσιαστικά καρπώνονται κάποιοι καθηγητάδες  τα ποσά 

αυτά.  

 

10.  350.  Έγκριση της 80/2016 

ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, 

σχετικά με την 

τροποποίηση ετησίου 

σχεδίου δράσης και 

προϋπολογισμού 

ΔΕΚΠΟΤΑ έτους 2016  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 

3) Μυστκίδη Ιωάννη – και σε ότι έχει σχέση με 

ΔΕΚΠΟΤΑ από εδώ και πέρα το πιο πιθανόν είναι να 

μη συμφωνούνε -, είναι μία επιχείρηση που έχει 

τεράστια προβλήματα, οργανωτικά, προγραμματικά. 

Φάνηκε, το είχαν πει ότι, στο πόδι έγινε το Σχέδιο 

δράσης και καθυστερημένα. Όλα καθυστερημένα, εκτός 

από τις αναθέσεις, όπου εκεί, όλα είναι σωστά 

τεκμηριωμένα και δίνονται στο χρόνο που πρέπει και 

έτσι όπως πρέπει. Έρχεται προς ψήφιση μια σειρά από 

αλλαγές. Σε  καμία περίπτωση δεν συναινούν, να 

ανακαλύπτουν ότι πρέπει να δοθούν και άλλα χρήματα 

για την Ονειρούπολη, ενώ ήδη έχει ολοκληρωθεί και 

πλησιάζει η επόμενη και ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι 

κωδικοί για να πληρωθούν δαπάνες. Μύλος, μακριά. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος εφόσον δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό της Επιχείρησης, δεν ψηφίζει και το 

παρόν θέμα 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδης Ιωάννη ο οποίος εφόσον δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό της Επιχείρησης, δεν ψηφίζει και το 

παρόν θέμα 

 

11.  351.  Έγκριση απασχόλησης 

μαθητών της ΕΠΑ.Σ 

μαθητείας Δράμας στο 

πλαίσιο της πρακτικής 

άσκησης 

Ομόφωνα 



12.  352.  Διοικητική αποβολή από 

ακίνητο του Δήμου 

Ομόφωνα 

13.  353.  Έγκριση του 1
ου

 

Ανακεφαλαιωτικού 

πίνακα του έργου 

«Οδοποιία ΔΚ Δράμας» 

Ομόφωνα 

14.  354.  Έγκριση του 1
ου

 

Ανακεφαλαιωτικού 

πίνακα και 1
ου

 

ΠΚΤΜΝΕ του έργου 

«Βελτίωση και 

εξοπλισμός παιδικής 

χαράς ΤΚ 

Μοναστηρακίου» 

Ομόφωνα 

15.  355.  Έγκριση του 1
ου

 

Ανακεφαλαιωτικού 

πίνακα και 1
ου

 

ΠΚΤΜΝΕ του έργου 

«Αποκατάσταση 

φθορών 

οδοστρωμάτων» 

Ομόφωνα 

16.  356.  Έγκριση του 1
ου

 

Ανακεφαλαιωτικού 

πίνακα και 1
ου

 

ΠΚΤΜΝΕ του έργου 

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

Ομόφωνα 

17.  357.  Παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου 

«Οδοποιία ΔΚ Δράμας»  

Ομόφωνα 

18.  358.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Βελτιώσεις 

παιδικών χαρών»  

Ομόφωνα 

19.  359.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου 

«Ανακατασκευή νοτίου 

τμήματος πλατείας 

Αρκαδικού»  

Ομόφωνα 

20.  360.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Εργασίες 

συντήρησης κοινοτικών 

κτηρίων ΤΚ 

Λιβαδερού»  

Ομόφωνα 

21.  361.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής 

του έργου «Συντήρηση 

κοινοτικού 

καταστήματος ΤΚ 

Μικροχωρίου»  

Ομόφωνα 

22.  362.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής 

του έργου 

«Κατεπείγουσες 

αποκαταστάσεις βλαβών 

οδικού δικτύου μετά 

από θεομηνία»  

Ομόφωνα 



23.  363.  Επέκταση δικτύου 

φωτισμού στην 

Καλλίφυτο 

Ομόφωνα 

24.  364.  Επέκταση δικτύου 

φωτισμού στην περιοχή 

ΔΚ Δράμας  

Ομόφωνα 

25.  365.  Επέκταση δικτύου 

φωτισμού στην περιοχή 

ΔΚ Ξηροποτάμου  

Ομόφωνα 

26.  366.  Έγκριση δέσμευσης δύο 

θέσεων στάθμευσης από 

το Αρχαιολογικό 

μουσείο. 

Ομόφωνα 

27.  367.  Έγκριση θερινών 

δρομολογίων Αστικού 

ΚΤΕΛ Δράμας, 

περιόδου 2016  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, δεν συνοδεύεται το θέμα 

από τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, οι 

οποίες σαφώς και γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες. 

 

28.  368.  Ορισμός δημοτικού 

Συμβούλου, στην  

επιτροπή παρ. 4 του 

άρθρου 4 του Π.Δ. 

236/1984  

Ομόφωνα 

29.  369.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο « 

Οδοποιία ΤΚ 

Μαυροβάτου»  

Ομόφωνα 

30.  370.  Έγκριση της 33/2016 

γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, σχετικά με την 

απευθείας μίσθωσης 

δημόσιου λατομικού 

χώρου μαρμάρων  

99,29157 στρ. που 

βρίσκεται στη θέση 

«ΔΡΥΟΔΑΣΟΣ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στον 

αιτούντα ΑΡΝΑΟΥΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟ  

Ομόφωνα 

31.  371.  Έγκριση διενέργειας 

δημόσιου πρόχειρου 

ανοικτού διαγωνισμού 

με συνοπτική 

διαδικασία (πρόχειρο 

διαγωνισμό) για την 

εργασία  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ» 

προϋπολογισμού 

24.600,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%)  

Ομόφωνα 



32.  372.  Έγκριση διενέργειας 

δημόσιου ανοικτού 

ηλεκτρονικού 

μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την 

εργασία  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ» 

προϋπολογισμού 

124.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%) για το 

οικονομικό έτος 2017  

Ομόφωνα 

33.  373.  Έγκριση  της 

προμήθειας ενός 

δικύκλου  κυβισμού 125 

cc για τις ανάγκες 

πυροφύλαξης των 

περιαστικών αλσών του 

Δήμου και ενός 

σαρώθρου και ανάθεσή 

της σε τρίτο με τη 

διαδικασία του ανοικτού 

δημόσιου διαγωνισμού  

Ομόφωνα 

34.  374.  Ορισμός κατηγορίας 

νέων τάφων στο Α΄ 

Νεκροταφείο Δράμας  

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Ζαχαριάδη Παύλου πως, κατά την άποψή του, θα 

πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός λειτουργίας των 

Νεκροταφείων  , όπου θα καθορίζεται η κατηγορία των 

συγκεκριμένων τάφων, ως υπέρ πολυτελείας, με 

υψηλότερο τέλος φυσικά. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος αφού ανέφερε ότι 

δυστυχώς υπάρχουν ταξικές διαφορές και στα 

Νεκροταφεία, κάλεσε τη δημοτική αρχή για λύση του 

σοβαρότατου προβλήματος εξεύρεσης χώρου για νέα 

Νεκροταφεία, από το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο, όπου 

θα πρέπει να υπάρχει ένα δεδομένο για όλους τους 

θανόντες, χωρίς καμία ταξική διαφορά γιατί, είναι 

ντροπή αυτό που συμβαίνει. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος αφού κάλεσε τη δημοτική 

αρχή για λύση του σοβαρότατου προβλήματος 

εξεύρεσης χώρου για νέα Νεκροταφεία, επανέλαβε την 

πρότασή του, για την περιοχή της Τσόρλας, για την 

ταφή των κατοίκων της περιοχής της Δράμας, και όχι 

μόνο, προτείνοντας στη δημοτική αρχή να εξετάσει και 

την περίπτωση καύσης των νεκρών.. 

 

35.  375.  Έγκριση της 142/2016 

απόφασης της Ο.Ε., 

σχετικά με την 6
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού Δ. 

Δράμας, οικ. έτους 2016  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος εφόσον δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό, δεν ψηφίζει και το παρόν θέμα 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδης Ιωάννη ο οποίος εφόσον δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό, δεν ψηφίζει και το παρόν θέμα 

 



36.  376.  Διαγραφή οφειλής από 

ΤΑΠ, 2011 έως και 

2014,– Γκαβαλιά 

Βασιλείου  

Ομόφωνα 

37.  377.  Διαγραφή ποσού από 

τον ΧΚ 960/2016, που 

αφορά τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου  

έτους 2013 – 

Αναστασιάδης Μάρκου 

Ομόφωνα 

38.  378.  Διαγραφή ποσού από 

τον ΧΚ 960/2016, που 

αφορά τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου  

έτους 2013 – Τοπαλίδου 

Γεσθημανή 

Ομόφωνα 

39.  379.  Διαγραφή ποσού από 

τον ΧΚ 960/2016, που 

αφορά τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου  

έτους 2013 – 

Παρχαρίδης Σταύρος 

Ομόφωνα 

40.  380.  Διαγραφή ποσού από 

τον ΧΚ 960/2016, που 

αφορά τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου  

έτους 2013 – 

Σταμπουλάκης 

Γεώργιος 

Ομόφωνα 

41.  381.  Διαγραφή ποσού από 

τον ΧΚ 960/2016, που 

αφορά τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου  

έτους 2013 – 

Σιαμπανίδης Λεωνίδας 

Ομόφωνα 

42.  382.  Διαγραφή ποσού από 

τον ΧΚ 960/2016, που 

αφορά τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου  

έτους 2013 – 

Χατζιϊωαννίδου 

Ελισσάβετ 

Ομόφωνα 

43.  383.  Διαγραφή ποσού από 

τον ΧΚ 960/2016, που 

αφορά τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου  

έτους 2013 – 

Κυρεθόπουλος Μιχαήλ 

Ομόφωνα 

44.  384.  Διαγραφή ποσού από 

τον ΧΚ 960/2016, που 

αφορά τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου  

έτους 2013 – 

Κοτσογλανίδου 

Αικατερίνη 

Ομόφωνα 

45.  385.  Διαγραφή ποσού από 

τον ΧΚ 960/2016, που 

αφορά τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου  

έτους 2013 – Ζώνκε 

Φωτεινή 

Ομόφωνα 



46.  386.  Διαγραφή ποσού από 

τον ΧΚ 960/2016, που 

αφορά τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου  

έτους 2013 – 

Χατζηγιάννη Κυριακή 

Ομόφωνα 

47.  387.  Διαγραφή ποσού από 

τον ΧΚ 960/2016, που 

αφορά τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου  

έτους 2013 – 

Χορόζογλου Ελένη 

Ομόφωνα 

48.  388.  Διαγραφή ποσού από 

τον ΧΚ 960/2016, που 

αφορά τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου  

έτους 2013 – Καλτσίδου 

Σοφία 

Ομόφωνα 

49.  389.  Διαγραφή ποσού από 

τον ΧΚ 960/2016, που 

αφορά τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου  

έτους 2013 – Καλτσίδου 

Γεσθημανή 

Ομόφωνα 

50.  390.  Διαγραφή ποσού από 

τον ΧΚ 960/2016, που 

αφορά τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου  

έτους 2013 – Ι. 

Δερμεντζής & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Ομόφωνα 

51.  391.  Διαγραφή ποσού από 

τον ΧΚ 960/2016, που 

αφορά τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου  

έτους 2013 – 

Παπαδοπούλου Μαρία 

Ομόφωνα 

52.  392.  Διαγραφή ποσού από 

τον ΧΚ 960/2016, που 

αφορά τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου  

έτους 2013 – Βαγενάς 

Σωτήριος 

Ομόφωνα 

53.  393.  Διαγραφή ποσού από 

τον Χ.Κ. 910/2016, λόγω 

λύσης μίσθωσης 

δημοτικού 

καταστήματος – 

Τραμπίδης Νικόλαος  

Ομόφωνα 

54.  394.  Διαγραφή ή μη οφειλής 

από τον Χ.Κ. 855/2016 

(αρχικός Χ.Κ. 941/2015) 

«Επιβολή προστίμου για 

χρήση κοινόχρηστου 

χώρου (έτος 2014) – 

Τοπτσίδης Κυριάκος  

Ομόφωνα 

55.  395.  Μείωση οφειλής από το 

Χ.Κ. 960/2016 «Τέλος 

χρήσης κοινόχρηστου 

χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2013» - 

Αναστάσιος Λαλασίδης 

Ομόφωνα 



& Σια Ο.Ε.  

56.  396.  Μείωση οφειλής από το 

Χ.Κ. 960/2016 «Τέλος 

χρήσης κοινόχρηστου 

χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2013» - 

Σιδηροπούλου 

Αναστασία  

Ομόφωνα 

57.  397.  Μείωση οφειλής από το 

Χ.Κ. 960/2016 «Τέλος 

χρήσης κοινόχρηστου 

χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2013» -εταιρεία 

«Καφαλή Γ.- 

Χαραλαμπίδης Ε. Ο.Ε.» 

Ομόφωνα 

58.  398.  Έγκριση επιστροφής εκ 

παραδρομής χρέωσης 

δημοτικών τελών για το 

χρονικό διάστημα 2013 

έως και 2016 - 

Καρακεχαγιάς Ιορδάνης  

Ομόφωνα 

59.  399.  Έγκριση επιστροφής 

ποσού που κατατέθηκε 

εκ παραδρομής – 

Θεοδωρίδης Ιωάννης  

Ομόφωνα 

60.  400.  Λύση μίσθωσης του 

αριθμ. 12 καταστήματος 

στη δημοτική 

λαχαναγορά Αρκαδικού 

– Τσιομπάνογλου 

Παναγιώτης  

Ομόφωνα 

61.  401.  Κίνηση διαδικασίας 

επαναδημοπράτησης 

των αγροτεμαχίων με 

αριθμό 22-49-213-1501-

2501 σχολικού κλήρου 

Δ.Κ. Ξηροποτάμου 

Ομόφωνα 

62.  402.  Κίνηση διαδικασίας 

επαναδημοπράτησης 

του αρ. 3 ισόγειου 

καταστήματος επί των 

οδών 19
ης

 Μαΐου & 

Ιπποκράτους 1 στη 

Δράμα 

Ομόφωνα 

63.  403.  Ανανέωση δύο αδειών 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς 

Ομόφωνα 

64.  404.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς- 

Τσιομπανίδου Ελένη  

Ομόφωνα 

65.  405.  Έγκριση ανάθεσης της 

εργασίας «Λειτουργία 

δημοτικού κυνοκομείου 

και διαχείριση 

αδέσποτων ζώων 

Ομόφωνα 



συντροφιάς για το έτος 

2017»  

66.  406.  Δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης του ΑΠΚ «Δ. 

Κραχτίδης», στο Λύκειο 

Ελληνίδων Δράμας  

Ομόφωνα 

67.  407.  Δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης του ΑΠΚ «Δ. 

Κραχτίδης», στην 

Ένωση χορευτών Ν. 

Δράμας «ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ»  

Ομόφωνα 

68.  408.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας κινητής 

κατασκευής (κοντέινερ), 

για την υλοποίηση 

διαφόρων αθλητικών 

και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων  

Ομόφωνα 

69.  409.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Ομόφωνα 

70.  410.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Ομόφωνα 

71.  411.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Ομόφωνα 

72.  412.  Έγκριση μετακίνησης  

Δημάρχου  

Ομόφωνα 

73.   Έγκριση μετακίνησης  

Δημάρχου και 

Αντιδημάρχου -  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

74.  413.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων Δήμου 

Δράμας  

Ομόφωνα 

75.  414.  Έγκριση διενέργειας 

εργασιών για το Ε.Π. 

«Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής 

Συνδρομής 

(ΤΕΒΑ/FEAD)  

Ομόφωνα 

76.  415.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση απόρων 

δημοτών  

Ομόφωνα 

77.  416.  Απαλλαγή από τέλη και 

δικαιώματα ταφής 

Ομόφωνα 

Δράμα   21-07-2016 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 Μυροφόρα Ψωμά  


