
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚAN ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/18-07-2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 22ου τακτικού θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως πρώτο. 
 

Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  353.  Διαβίβαση της με αριθμό 15/2013 
απόφασης της ΔΕΠ σχετικά με τη 
μεταστέγαση του ΤΕΕ ειδικής 
αγωγής στο 5ο Γυμνάσιο Δράμας   

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων : 
1) Μαργαρίτη Θωμά , 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 
3) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 5) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα ότι, συμφωνούν με την 
μεταστέγαση του ΤΕΕ ειδικής αγωγής στο 5ο 
Γυμνάσιο Δράμας, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
ληφθούν υπόψη τα θέματα που θίγει ο Σύλλογος 
γονέων και κηδεμόνων του ΤΕΕ ειδικής αγωγής, 
στο 36064/19-6-13 έγγραφό του. 
Με επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων : 1) 
Σούτου Κων/νου και 2) Τερζή Ανέστη για την 
μεταστέγαση του ΤΕΕ ειδικής αγωγής στο 5ο 
Γυμνάσιο Δράμας (πρόταση μονόδρομος)  , σε ότι 
αφορά την προετοιμασία του χώρου για την 
υποδοχή των παιδιών, όταν, ένα μήνα πριν την 
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δεν υπάρχει 
σχεδιασμός.  
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μελισσινού Στυλιανού, ο οποίος πρότεινε: 1) την 
μεταφορά του 4ου γυμνασίου, στις πρώτες 
εγκαταστάσεις του 5ου γυμνασίου, 2) τη μεταφορά 
όλων των ειδικών δομών της πόλης, στο 4ο 
γυμνάσιο, 3) τη μεταφορά του ΚΕΔΥ από τα 
Αμπελάκια, στο ΕΕΕΚ – απέναντι από το 4ο 
γυμνάσιο και 4) τη μετατροπή του ειδικού σχολείου 
της ανάπλασης σε παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο ή 
κάτι άλλο που θα αποφασίσει ο Δήμος. 
Συμπερασματικά, όλα τα παιδιά θα βρίσκονται σε 
ένα νέο συγκρότημα, με κοινά εργαστήρια 
απασχόλησης και δημιουργίας, έχοντας απέναντι 
το ΚΕΔΥ από το κύριο συγκρότημα, με μειωμένα 
λειτουργικά έξοδα και χωρίς να χαλά η 
ομοιογένεια του συγκροτήματος του «ΘΗΛΕΩΝ», 
που είναι επιθυμία και των διδασκόντων και του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου, για τις συγχωνεύσεις σχολείων, 
την προχειρότητα με την οποία γίνονται και την 
εμπορευματοποίηση της παιδείας, καταλογίζοντας 
ευθύνες στην Κεντρική Διοίκηση, στο Δήμο και 
στην Δ/θμια Εκπαίδευση,  προτείνοντας:, την 
παραμονή του 2ου, 5ου και 3ου Γυμνασίου ως έχουν, 
τη δημιουργία νέου χώρου στο υπό ανέγερση 
διδακτήριο, που  ενδεχομένως θα έχει αποτέλεσμα 
με τη σωστή ροή, καλώντας τελικά τη δημοτική 
αρχή, να εξεύρει χώρο, εφόσον ο χώρος στην ΤΚ 
Νικοτσάρα δεν είναι κατάλληλος, για να 
παρακολουθούν τα μαθήματα με αξιοπρέπεια, τα 
παιδιά αυτά που χρειάζονται επιπλέον φροντίδα. 
Σημειώνεται ότι το θέμα, μετά από πρόταση του 
Προέδρου του ΔΣ, προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
πρώτο, από 22ο της ημερήσιας διάταξης 
 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κ α τ ά     π λ ε ι ο ψ η φ ί α 



 

 Για τη μεταστέγαση του  ΤΕΕ Ειδικής 
Αγωγής από την Τ.Κ. Νικοτσάρα Δήμου Δράμας, 
στις εγκαταστάσεις του 5ου Γυμνασίου Δράμας, το 
οποίο θα μεταστεγαστεί στο υπό ανέγερση νέο 
διδακτήριο στην ανατολική πλευρά της πόλης της 
Δράμας,  θεωρώντας ότι οι εγκαταστάσεις του 5ου 
Γυμνασίου, είναι κατά πολύ καταλληλότερες από 
τις προϋπάρχουσες στη Τ.Κ. Νικοτσάρα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες για τη 
φοίτηση των παιδιών και τις συνέπειες της όποιας 
μεταστέγασης για τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες 
καθώς και τους μαθητές  

 

2.  354.  Δωρεάν παραχώρηση χρήσης 
δημοτικού ακινήτου (κτίριο δημ. 
σχολ. Σκαλωτής)  στον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Σκαλωτής Ν. Δράμας 
(σύμβαση χρησιδανείου)» 

Ομόφωνα 

3.  355.  Τροποποίηση του Σχεδίου της πόλης 
Δράμας στην περιοχή των Ο.Τ. 24-
25-26 και 27α (περιοχή Βυζαντινού 
Τείχους) 

Ομόφωνα 

4.  356.  Επιχορήγηση του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας 
– Παράρτημα Δράμας – Σχολή 
Τεχνολογίας Γεωπονίας και 
δημιουργία πίστωσης   

Ομόφωνα 

5.  357.  Τροποποίηση – Έγκριση δαπάνης 
για την προμήθεια τροφίμων του 
Καταστήματος Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Δήμου Δράμας 
(Κοινωνικό Παντοπωλείο) 

Ομόφωνα 

6.  358.  Απ΄ ευθείας εκμίσθωση του 
τουριστικού περιπτέρου στο λόφο 
Κορυλόφου, στα πλαίσια του άρθρου 
192 παρ. 1 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου, ο οποίος είναι αντίθετος με τη 
διαδικασία της απευθείας συμφωνίας. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      κ α τ ά     π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 
 Αποδέχεται την με αρ. πρωτ. 41226/18-7-

2013 αίτηση - προσφορά του κ. Πάππου Στυλιανού 
του Αθανασίου και 

 
 Εγκρίνει την απ΄ ευθείας εκμίσθωση του 

Τουριστικού Περιπτέρου το οποίο βρίσκεται στον 
λόφο του Κορυλόβου του Δήμου μας , 
αποτελούμενο από ισόγειο αδιαμόρφωτο χώρο 
εμβαδού 340 τ.μ. και από τον πρώτο όροφο που 
έχει μια κυρίως αίθουσα , χώρους μαγειρείου , 
αποθήκες και WC , εμβαδού 510 τ.μ. στον κ. Πάππο 
Στυλιανό του Αθανασίου,   στο ποσό των 800,00 € , 
μηνιαίως και για 15 χρόνια, με  ετήσια 
αναπροσαρμογή 75% της μεταβολής του  ΔΤΚ του 
τελευταίου δωδεκαμήνου, όπως υπολογίζεται από 
την ΕΛΣΤΑΤ. 

Για την ανωτέρω εκμίσθωση, ισχύουν οι όροι 

όπως αυτοί αναφέρονται στην 53/2012 απόφαση 

της Ο.Ε., εκτός από τις παρακάτω προσθήκες – 

αλλαγές: 

 



1) Προσθήκη στο άρθρο 1 και της 

παραγράφου « απαγορεύονται καταστήματα 

αγοράς χρυσού, χαρτοπαικτικές λέσχες και 

ηλεκτρονικά παίγνια» 

2) Τροποποίηση του άρθρου 7 όπως 

ακολουθεί «μίσθωση είναι ορισμένου χρόνου και η 

διάρκεια της ορίζεται για δέκα πέντε ( 15 )  χρόνια , 

αρχίζει από την ημέρα υπογραφής του 

συμφωνητικού μίσθωσης και λήγει την αντίστοιχη 

ημερομηνία με την συμπλήρωση των δέκα πέντε 

χρόνων .   

3) Τροποποίηση του άρθρου 15 όπως 

ακολουθεί «Ο τελευταίος πλειοδότης όταν του 

κοινοποιηθεί η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης 

από το νόμο εγκριτικής διαδικασίας του 

αποτελέσματος για την κατακύρωση σ’ αυτόν της 

δημοπρασίας και προ της υπογραφής της 

μισθωτικής σύμβασης για την καλή εκτέλεση των 

όρων της σύμβασης, έχει υποχρέωση να καταθέσει 

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό ίσο 

προς το 10% των μισθωμάτων δύο (2) ετών ( 

1.960,00 )  και να προσκομίσει το σχετικό 

γραμμάτιο παρακαταθέσεως ή να προσκομίσει 

ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην 

Ελλάδα Τράπεζας. Η εγγυητική επιστολή θα 

παραμείνει στη διάθεση του εκμισθωτή 

τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της μίσθωσης και 

πάντως έως ότου εκπληρωθούν από το μισθωτή στο 

ακέραιο οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με τη 

διακήρυξη αυτή και τη σύμβαση μίσθωσης (όπως 

μισθώματα). Σε διαφορετική περίπτωση θα 

καταπίπτει υπέρ του δήμου με απλή πράξη του 

Δημάρχου για παράβαση όρου της σύμβασης» και  

4) Προσθήκη στο άρθρο 20 και στο στοιχείο 

β΄, της παραγράφου «Εντός δέκα (10) ημερών από 

την υπογραφή της σύμβασης ο μισθωτής οφείλει να 

κάνει μεταβολή στοιχείων  καταναλωτή στην ΔΕΗ 

και στην ΔΕΥΑΔ (Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης 

Δράμας)  και να μας  προσκομίσει την αλλαγή των 

στοιχείων 

 

7.  359.  Επιχορήγηση του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Σκαλωτής Ν. Δράμας 

Ομόφωνα 

8.  360.  Αποδοχή χρηματοδότησης για 
κάλυψη δαπανών επισκευής και 
συντήρησης σχολικών κτιρίων 

Ομόφωνα 

9.  361.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2013 

Ομόφωνα 

10.  362.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας 
«υγρών καυσίμων – 
ελαιολιπαντικών» του Δ. Δράμας 
καθώς και έγκριση διενέργειας 
ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού 

Ομόφωνα 



διαγωνισμού για την προμήθεια 
««υγρών καυσίμων – 
ελαιολιπαντικών» (πετρελαίου 
θέρμανσης , πετρελαίου κίνησης, 
βενζίνης αμόλυβδης, 
ελαιολιπαντικών) του Δ. Δράμας και 
των Νομικών του προσώπων για το 
οικ. έτος 2014  

11.  363.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας 
«Τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων 
ειδών παντοπωλείου» του Δ. Δράμας 
καθώς και έγκριση διενέργειας 
ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια 
««Τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων 
ειδών παντοπωλείου.» του Δ. 
Δράμας και των Νομικών του 
προσώπων για το οικ. έτος 2013- 
2014 

Ομόφωνα 

12.  364.  Έγκριση του με αριθμό 3/19-6-2013 
πρακτικού της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, σχετικά με το τοπικό 
σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών εξαιτίας δασικών 
πυρκαγιών  

Ομόφωνα 

13.  365.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής και 
μείωσης οφειλών από τέλος 
καθαριότητας και φωτισμού οικ. 
έτους  

Ομόφωνα 

14.  366.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
οφειλών από πρόστιμο Κ.Ο.Κ. οικ. 
ετών 2003, 2006, 2007 και 2008  

Ομόφωνα 

15.  367.  Εξέταση αιτήματος για άδειας 
χρήσης κοινόχρηστου χώρου  

Ομόφωνα 

16.  368.  Διαγραφή ποσού από Χ. Κ. οικ. 
έτους 2013, λόγω μείωσης 
μισθωμάτων των με αριθμό 7 και 8 
καταστημάτων στη δημοτική 
λαχαναγορά (σχετ. η 292/2013 ΑΔΣ), 
σε εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012  

Ομόφωνα 

17.  369.  Αναστολή ταμειακών βεβαιώσεων 
και είσπραξης ποσοστού 60% του 
υπό αριθ. 944/2013 χρηματικού 
καταλόγου λόγω άσκησης 
προσφυγής  

Ομόφωνα 

18.  370.  Αναστολή ταμειακών βεβαιώσεων 
και είσπραξης ποσοστού 60% του 
υπό αριθ. 945/2013 χρηματικού 
καταλόγου λόγω άσκησης 
προσφυγής 

Ομόφωνα 

19.  371.  Αναστολή ταμειακών βεβαιώσεων 
και είσπραξης ποσοστού 60% του 
υπό αριθ. 946/2013 χρηματικού 
καταλόγου λόγω άσκησης 
προσφυγής 

Ομόφωνα 

20.  372.  Αναστολή ταμειακών βεβαιώσεων 
και είσπραξης ποσοστού 60% του 
υπό αριθ. 947/2013 χρηματικού 

Ομόφωνα 



καταλόγου λόγω άσκησης 
προσφυγής 

21.   Ενημέρωση σχετικά με την Τεχνική 
Αναφορά Ελέγχου Ποιότητας 
Ε.Σ.Π.Ε.Λ. του έργου «Κατασκευή 
Παιδικού Σταθμού Ν. Κρώμνης 
Δήμου Δράμας»  

Ομόφωνα 

22.  373.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής 
φυσικού εδάφους του έργου 
«Ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων 
μπάσκετ»  

Ομόφωνα 

23.  374.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου 
«Κατασκευή σκέπαστρου γηπέδου 
ΤΚ Κουδουνίων»  

Ομόφωνα 

24.  375.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου 
«Κατασκευή Κοινωνικού 
Λαχανόκηπου» 

Ομόφωνα 

25.  376.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου 
«Παρεμβάσεις στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις του γηπέδου  
(περίφραξη, ανακατασκευή γηπέδου 
μπάσκετ) ΤΔ Χωριστής»  

Ομόφωνα 

26.  377.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου 
«Οδοποιία Τκ Μαυροβάτου»  

Ομόφωνα 

27.  378.  Καταβολή αποζημίωσης λόγω 
απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την 
πράξη 12/2000  

Ομόφωνα 

28.  379.  Ανανέωση παραγωγικής άδειας 
πωλητού λαϊκών αγορών  

Ομόφωνα 

29.  380.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης 
Δημάρχου, Αντιδημάρχων και 
Προέδρου του Δ.Σ.  

Ομόφωνα 

30.  381.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός 
έδρας υπαλλήλων Δήμου Δράμας   

Ομόφωνα 

31.  382.  Έγκριση της με αριθμό 41/2013 
απόφασης του ΝΠΔΔ σχετικά με την 
έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας   

Ομόφωνα 

32.  383.  Τροποποίηση της με αριθμό 421/2012 
ΑΔΣ, σχετικά με την ίδρυση και 
λειτουργία Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης για την εφαρμογή 
Προγραμμάτων Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων στο Δήμο Δράμας, 
με την προσθήκη επιπλέον χώρου 
διοίκησης  

Ομόφωνα 

33.  384.  Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης 
Δράμας για την πραγματοποίηση 
κοινωνικών εκδηλώσεων (συσσίτιο 
απόρων δημοτών Δήμου Δράμας) 

Ομόφωνα 

34.  385.  Έγκριση της με αριθμό 16/2013 
απόφασης της ΔΕΠ σχετικά με τη 
μεταστέγαση του 5ου Γυμνασίου στο 
νέο διδακτήριο του 2ου Γυμνασίου   

Ομόφωνα 

35.  386.  Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για 
την έντοκη κατάθεση των ταμειακών 
διαθεσίμων του Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

36.  387.  Έγκριση  για τη σύναψη Ομόφωνα 



προγραμματικής σύμβασης με το 
ΤΕΙ Καβάλας για την εκπόνηση 
επιστημονικής έρευνας με τίτλο « 
Μελέτη Λιβαδοκτηνοτροφικής 
Ανάπτυξης του Δ. Δράμας»  

37.  388.   Έγκριση για τη σύναψη 
προγραμματικής σύμβασης με το 
τμήμα Δασοπονίας και Φυσικών 
πόρων του ΤΕΙ Καβάλας για την 
υλοποίηση του ερευνητικού έργου  
με τίτλο « Καταγραφή και μελέτη 
αναπαραγωγής των αυτοφυών 
καλλωπιστικών ειδών του Ν. 
Δράμας και εισαγωγή τους στους 
χώρους πρασίνου του Δήμου »  

Ομόφωνα 

38.  389.  Απαλλοτρίωση κτίσματος επί της 
συμβολής των οδών Κάσσου 1 και 
Σκρα  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α 
 
 Για την μη άμεση απαλλοτρίωση του 
ρυμοτομούμενου ακινήτου – τριώροφο κτίσμα- 
(ισόγειο κατάστημα, όροφοι: κατοικίες), επί της 
συμβολής των οδών Κάσσου 1 και Σκρα, 
συνιδιοκτησίας των κ. Αζαριάδη Νικολάου, 
Καραγιαννίδου Αναστασίας, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης 

 

39.  390.  Καταβολή αποζημίωσης λόγω 
απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την 
πράξη 12/2000  

Ομόφωνα 

40.  391.  Υποβολή Απολογιστικών Στοιχείων 
Β΄ Τριμήνου 2013 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Θωμάς Μαργαρίτης, 
2) Χατζηγιάννης Αναστάσιος, 3) Παπαεμμανουήλ 
Γρηγόριος και 4) Χαραλαμπίδης Ανδρέας, 
ψήφισαν το θέμα ως προς την λογιστική 
αποτύπωση, με την παρατήρηση ότι διαφωνούν με 
τη φιλοσοφία της δημοτικής αρχής για τα έργα, η 
οποία αποτυπώνεται στα απολογιστικά στοιχεία 
του Β΄ τριμήνου 2013 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι:1) Σούτος Κων/νος, 2) 
Τερζής Ανέστης και 3) Μελισσινός Στυλιανός, 
ψήφισαν το θέμα με την επισήμανση ότι, 
συμφωνούν μόνο ως προς την λογιστική 
αποτύπωση.  
         
 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ομόφωνα  η έκθεση απολογιστικών 
στοιχείων Β΄ τριμήνου 2013 Δήμου Δράμας , 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 205/2013 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής,  
με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων : 
1) Θωμά Μαργαρίτη, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 
3) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 4) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα ότι, ψηφίζουν το θέμα ως 
προς την λογιστική αποτύπωση αλλά, διαφωνούν 
με τη φιλοσοφία της δημοτικής αρχής για τα έργα, 
η οποία αποτυπώνεται στα απολογιστικά στοιχεία 
του Β΄ τριμήνου 2013 
με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων : 1) 
Σούτου Κων/νου, 2) Τερζή Ανέστη και 3) 
Μελισσινού Στυλιανού ότι, ψηφίζουν το θέμα   
μόνο ως προς την λογιστική αποτύπωση.  

 

41.  392.  Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική 
Συνέλευση της Αστικής μη 

Ομόφωνα 



Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΥΡΩΠΕΡΙΟΧΗ 
ΝΕΣΤΟΣ – ΜΕΣΤΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ 

 
 
Δράμα   23 -07-2013 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας    
 
Μυροφόρα Ψωμά  


