
 
ΘΕΜΑTA ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚAN ΣΤΗN   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16/19-9-12 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
 
 
      Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Θωμάς Μαργαρίτης και 2) Μαμσάκος Χριστόδουλος, αποχώρησαν 
από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 13ου τακτικού θέματος. 
      Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 
συζήτηση του 13ου τακτικού θέματος.. 
     Ο πρόεδρος της Δ.Κ. Ξηροποτάμου καθώς και των Τ.Κ. Καλλιφύτου και Μυλοποτάμου, 
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 5ου τακτικού θέματος, το οποίο προτάχθηκε 
και συζητήθηκε ως πρώτο. 
     Ο πρόεδρος της Δ.Κ. Χωριστής, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 5ου 
τακτικού θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως πρώτο. 
     Η Πρόεδρος της ΔΚ Δράμας, ψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τα 
έκτακτα 
      Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 
25ου θέματος 
 
 
 

Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  383.  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη 
λειτουργική αναβάθμιση συστήματος 
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης 
συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την 
έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση 
μεθοδολογίας Διαχείρισης του – 
Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 
 

2.  384.  Έγκριση υποβολής αίτησης προς τη Δ/νση 
Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων με σκοπό την 
παραχώρηση στο Δήμο Δράμας για 
μακροχρόνια χρήση, του ευρισκόμενου νοτίως 
της πόλης οικοπέδου συνολικής έκτασης 142,25 
στρεμμάτων, επί του οποίου βρίσκονται οι 
εγκαταστάσεις του γεωργικού Συνεταιρισμού 
Δράμας και το ΚΕ.Γ.Ε 

Ομόφωνα 
 

3.  385.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012  Μειοψηφούντων των 
δημοτικών συμβούλων: 1) 
Μαργαρίτη Θωμά, 2) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) 
Χατζηγιάννη Αναστασίου, 4) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 
6) Χαραλαμπίδη Ανδρέα, και 
μόνο για το σκέλος της 
δημιουργίας πιστώσεων, 
υπενθυμίζοντας στην δημοτική 
αρχή την επικριτική στάση της 
ως αντιπολίτευση, σχετικά με τις 
απ΄ ευθείας αναθέσεις των 
12.000,00 €. 
  

4.  386.  Έγκριση τα 85/2012 απόφασης του ΔΣ της 
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., σχετικά με την αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012  

Ομόφωνα 
 

5.  387.  Παιδικές χαρές (Π.Χ.) Δημοτικών και Τοπικών Μειοψηφούντων των 



Κοινοτήτων του Δ. Δράμας  δημοτικών συμβούλων: 1) 
Μαργαρίτη Θωμά, 2) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) 
Χατζηγιάννη Αναστασίου, 4) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 
6) Χαραλαμπίδη Ανδρέα, οι 
οποίοι, γνωρίζοντας τη 
λειτουργία των τοπικών 
κοινοτήτων και 
αντιλαμβανόμενοι το θέμα της 
νομιμότητας που πρέπει κάποτε 
και να αποκατασταθεί και 
επειδή θεωρούν ότι υπάρχει 
ικανός χρόνος, πρότειναν τη 
συνέχιση λειτουργίας όλων των 
παιδικών χαρών, έως ότου 
εξεβρεθούν κατάλληλοι χώροι 
για τη δημιουργία νέων που θα 
αντικαταστήσουν τις 
ακατάλληλες, επισημαίνοντας 
την ολιγωρία που επέδειξε η 
δημοτική αρχή, εφόσον η 
σχετική Κ.Υ.Α. εκδόθηκε το έτος 
2009. 
      Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) 
Σούτος Κων/νος, 2) Τερζής 
Ανέστης και 3) Μελισσινός 
Στυλιανός, ψήφισαν το θέμα 
όπως εισήχθη από την υπηρεσία, 
με την προϋπόθεση όμως ότι, 
αναλαμβάνει η δημοτική αρχή 
την πολιτική δέσμευση, να 
δημιουργείται νέα παιδική χαρά 
στη θέση κάθε καταργούμενης, 
επισημαίνοντας την ολιγωρία 
που επέδειξε η δημοτική αρχή, 
εφόσον η σχετική Κ.Υ.Α. 
εκδόθηκε το έτος 2009. 
      Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 
Καλλιφύτου Καρτσόγλου 
Σταύρος, ψήφισε το θέμα όπως 
εισήχθη από την υπηρεσία, με 
την προϋπόθεση όμως ότι, 
αναλαμβάνει η δημοτική αρχή 
την πολιτική δέσμευση, να 
δημιουργείται νέα παιδική χαρά 
στη θέση κάθε καταργούμενης. 
      Ο Πρόεδρος της ΤΚ 
Μυλοποτάμου 
Παρασκευόπουλος Ιωάννης, 
μειοψήφησε, συντασσόμενος με 
την άποψη της παράταξης «Νέα 
Εποχή – Νέα Δράμα»  
 

6.  388.  Καθορισμός τιμής μονάδος προσκυρωτέας 
έκτασης σύμφωνα με την υπό αριθ. 1/2012 
πράξη προσκύρωσης – τακτοποίησης στον 

Ομόφωνα 
 
ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ την τιμή μονάδας 



Αρκαδικό του Δήμου Δράμας  αποζημιώσεως για  ένα εδαφικό 
τμήμα της υπ΄αριθ. «01» (Δήμος 
Δράμας) ιδιοκτησίας του Δήμου 
Δράμας, εμβαδού 57,01 
τετραγωνικών μέτρων, στην 
ιδιοκτησία των αιτούντων κ. κ. 
Ελισσάβετ Αβραμίδου και 
Γεωργίου Γεωργιάδη, κατοίκων 
Δράμας,  σύμφωνα με την 
υπ΄αριθ. 1/2-2-2012 (αριθ.πρωτ. 
3272/11) πράξη προσκύρωσης-
τακτοποίησης του Τμήματος 
Πολεοδομικών Εφαρμογών της 
Διεύθυνσης Πολεοδομίας του 
Δήμου Δράμας, η οποία 
κυρώθηκε με την υπ΄αριθ.πρωτ. 
ΔΠΧΣ 458/26-3-2012 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης, στην τιμή 
των 250,00  ευρώ ανά τ.μ.    
 
ΕΓΚΡΙΝΕΙ  την απ’ ευθείας 
εκποίηση αυτής στους  
ενδιαφερόμενους  στην  τιμή 
των 250,00 €  ανά τ.μ. . 
 
Η  απόφαση  αυτή  ισχύει για 
χρονικό διάστημα τριών (3) 
μηνών από την ημέρα της 
κοινοποίησής της στον 
ενδιαφερόμενο  
 

7.  389.  Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης 
σύμφωνα με την πράξη 24/1980  

Ομόφωνα 

8.  390.  Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης 
σύμφωνα με την πράξη 1/1989  

Ομόφωνα 

9.  391.  Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης 
σύμφωνα με την πράξη 12/2000  

Ομόφωνα 

10.  392.  Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης 
σύμφωνα με την πράξη 59/2005  

 

11.   Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης 
ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική 
έκταση 
ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ Η 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

12.  393.  Απόφαση για δωρεάν παραχώρηση δημοτικού 
ακινήτου στο θρησκευτικό και φιλανθρωπικό 
Σωματείο Ιερά Κοινότης Γ.Ο.Χ. Ν. Δράμας 
«ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» (Εκκλησία  
Γ.Ο.Χ. Ελλάδος Ιερά Επισκοπή Φιλίππων)  
(σχετ. η 42/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Δ.Κ. Δράμας) 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) 
Μαργαρίτης Θωμάς, 2) 
Παπαδόπουλος Γεώργιος, 3) 
Χατζηγιάννης Αναστάσιος, 4) 
Μαμσάκος Χριστόδουλος, 5) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος και 
6) Χαραλαμπίδης Ανδρέας, 
ψήφισαν το θέμα, ανέφεραν 
όμως ότι είναι 
προβληματισμένοι διότι, 
πρόκειται για ένα οικόπεδο 
μεγάλης αξίας που ίσως η 



παραχώρησή του προκαλέσει 
και άλλους Συλλόγους, 
δημιουργώντας έτσι ένα 
τεράστιο πρόβλημα για το 
Δήμο.  Στη συνέχεια έθεσαν το 
ερώτημα, μήπως μετά από 
επαφή με τον συγκεκριμένο 
σύλλογο, υπάρχει η δυνατότητα 
εξεύρεσης άλλου χώρου που θα 
τον εξυπηρετούσε.  
      Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) 
Σούτος Κων/νος και 2) 
Μελισσινός Στυλιανός, ψήφισαν 
το θέμα,  ανέφεραν όμως ότι 
είναι προβληματισμένοι διότι, 
πρόκειται για ένα οικόπεδο 
μεγάλης αξίας που ίσως η 
παραχώρησή του προκαλέσει 
και άλλους Συλλόγους, 
δημιουργώντας έτσι ένα 
τεράστιο πρόβλημα για το 
Δήμο.  Στη συνέχεια έθεσαν το 
ερώτημα, μήπως μετά από 
επαφή με τον συγκεκριμένο 
σύλλογο, υπάρχει η δυνατότητα 
εξεύρεσης άλλου χώρου που θα 
τον εξυπηρετούσε διότι, 
υπάρχουν άπειρες διαθέσιμες 
αίθουσες για εκδηλώσεις,  και 
κυρίως, στην συγκεκριμένη 
περιοχή, κτίζεται το ΚΗΦΗ και 
ίσως αργότερα ο Δήμος, 
χρειαστεί τον συγκεκριμένο 
χώρο.  
      Μειοψηφούντος του 
δημοτικού συμβούλου Τερζή 
Ανέστη, ο οποίος πρότεινε να 
δοθεί άλλος χώρος στον 
ανωτέρω Σύλλογο 
      Μειοψηφούντων των 
δημοτικών συμβούλων : 1) 
Ευμοιρίδη Κων/νου και 2) 
Κάργα Γεωργίου , οι οποίοι 
ανέφεραν ότι υποψιάζονται πως  
ο συγκεκριμένος Σύλλογος, 
απλά θέλει να αυξήσει την 
περιουσία του διότι, μπορεί να 
πραγματοποιεί τις εκδηλώσεις 
του, στο χώρο που έχει στην 
περιοχή της Αγίας Τριάδας.  
 
                 
Αποφασίσθηκε κατά 
πλειοψηφία 
 
 Η  δωρεάν 
παραχώρηση χρήσης  
δημοτικού ακινήτου 



(οικοπέδου) έκτασης 670 τ.μ., 
ευρισκόμενου στο Β.Α. τμήμα 
του Ο.Τ. 820,  στο Θρησκευτικό 
και Φιλανθρωπικό Σωματείο της 
Ιεράς Κοινότητας Γ.Ο.Χ. 
Ν.Δράμας «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο 
ΑΙΤΩΛΟΣ», για εκπλήρωση 
κοινωφελών σκοπών που 
συνδέονται με την προαγωγή 
των τοπικών συμφερόντων και 
την εξυπηρέτηση των κατοίκων 
της ευρύτερης περιοχής της 
πόλης μας. 
 
Αν η χρήση του ακινήτου, 
μεταβληθεί ή ο σκοπός της 
δωρεάς δεν εκπληρωθεί μέσα σε 
προθεσμία πέντε (5) ετών,  η 
σύμβαση της δωρεάς θα λυθεί, 
και η κυριότητα του ακινήτου 
θα  επανέρθει αυτοδικαίως στο 
Δήμο Δράμας. 
 
Η σχετική απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου θα 
καταχωρηθεί στα βιβλία 
μεταγραφών 
 

13.  394.  Παραχώρηση ακινήτων στο Δήμο Δράμας Ομόφωνα 

14.  395.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Υποδομές 
ενίσχυσης της προσβασιμότητας της 
κατηγορίας των ΑμεΑ (Τυφλών)»  

Ομόφωνα 

15.  396.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανακατασκευή 
αποδυτηρίων κολυμβητηρίου»  

Ομόφωνα 

16.  397.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
του έργου « Συντήρηση Νεκροταφείου 
Αρκαδικού»  

Ομόφωνα 

17.  398.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
του έργου « Υποδομές βελτίωσης 
προσβασιμότητας ΑΜΕΑ»  

Ομόφωνα 

18.  399.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
του έργου « Ανακατασκευή οδών Πυθαγόρα – 
Λαμπριανίδη στο συν/σμό Αρκαδικού»  

Ομόφωνα 

19.  400.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
του έργου « Συντήρηση Β΄Νεκρτοταφείου»  

Ομόφωνα 

20.  401.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
του έργου « Συντήρηση Νεκροταφείων Τοπ. 
Διαμερισμάτων»  

Ομόφωνα 

21.  402.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού 
εδάφους για το έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Κ. 
Αγρού»  

Ομόφωνα 

22.  403.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού 
εδάφους για το έργου «Κατασκευή κτιρίου 
σίτισης απόρων Ιεράς Μητρόπολης Δράμας»  

Ομόφωνα 

23.  404.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού 
εδάφους για το έργου «Διάστρωση διαδρόμων 
Α΄ Νεκροταφείων»  

Ομόφωνα 

24.  405.  Έγκριση προμήθειας ενός οχήματος 4χ4 με έξι Ομόφωνα 



μεταβλητές αποσπώμενες υπερκατασκευές και 
ενός οχήματος 4χ4 άμεσης επέμβασης για 
κάλυψη δράσεως πυρόσβεσης  

25.  406.  Έγκριση προμήθειας υγρών καυσίμων – 
ελαιολιπαντικών (πετρελαίου θέρμανσης, 
πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, 
ελαιολιπαντικών) για το οικ. έτος 2013  

Ομόφωνα 

26.  407.  Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών στη 
Λαϊκή Αγορά του Δ. Δράμας  

Ομόφωνα 

27.  408.  Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών στη 
Λαϊκή Αγορά του Δ. Δράμας  

Ομόφωνα 

28.  409.  Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών στη 
Λαϊκή Αγορά του Δ. Δράμας  

Ομόφωνα 

29.  410.  Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών στη 
Λαϊκή Αγορά του Δ. Δράμας  

Ομόφωνα 

30.  411.  Χορήγηση σε συγγενικό πρόσωπο, άδειας 
παραγωγού πωλητού Λαϊκής Αγοράς , λόγω 
παραίτησης  

Ομόφωνα 

31.  412.  Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών στη 
λαϊκή αγορά του Δήμου Δράμας  (4)  

Ομόφωνα 

32.  413.  Κατάργηση θέσεων περιπτέρων στη Δ.Κ. 
Δράμας και στην Τ.Κ. Καλού Αγρού & 
αντικατάσταση των καταργούμενων θέσεων με 
νέες ισάριθμες θέσεις  

Ομόφωνα 

33.  414.  Επιβολή προστίμου  Ομόφωνα 

34.  415.  Λύση μίσθωσης του κυλικείου του νέου 
Δημαρχιακού Μεγάρου - Εισηγητής 
Ζαχαριάδης Παύλος 

Ομόφωνα 

35.  416.  Λύση μίσθωσης  του  ¨ΚΑΦΕ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  Ομόφωνα 

36.  417.  Τροποποίηση της 49/2012 ΑΔΣ με θέμα 
«Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή για το 
2012 σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά 
μέσα»  

Ομόφωνα 

37.  418.  Τροποποίηση της 458/2011 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον ορισμό 
μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Δράμας Μιχαήλ 

Ομόφωνα 

38.  419.  Τροποποίηση της 459/2011 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον ορισμό 
μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

39.  420.  Έγκριση της 26/2012 απόφασης της Δ.Ε.Π. 
σχετικά με την κατανομή πίστωσης της β΄ δόσης 
2012 για λειτουργικές δαπάνες των σχολικών 
μονάδων του Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

40.  421.  Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου  Δια Βίου 
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) για την  εφαρμογή 
Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων του 
Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων  στο Δήμο Δράμας  

Ομόφωνα 

41.  422.  Επιστροφή χρηματικών ποσών σε αλλοδαπούς 
υπηκόους Αλβανίας (3)  

Ομόφωνα 

42.  423.  Διοργάνωση τριήμερου αφιερώματος στο 
γαλλικό κινηματογράφο από το Δήμο Δράμας 
σε συνεργασία με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
και το Γαλλικό Ινστιντούτο Θεσσαλονίκης – 
έγκριση δαπανών  

Ομόφωνα 

43.  424.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης Αντιδημάρχου Ομόφωνα 



και Δημοτικών Συμβούλων  

44.  425.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας 
υπαλλήλων του Δ. Δράμας  

Ομόφωνα 

45.  426.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση απόρων 
δημοτών  

Ομόφωνα 

46.  427.  Παραχώρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων  Ομόφωνα 

47.  428.  Διάθεση εξοπλισμού επίπλων από το παλιό 
Δημαρχείο προς τις σχολικές μονάδες του 
Δήμου Δράμας 

Ομόφωνα 

48.  429.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση απόρου 
δημότισσας 

Ομόφωνα 

 
 
Δράμα   20 -9-2012 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας    
Μυροφόρα Ψωμά  


