
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/22-07-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ρεμόντης Σταμάτιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, πριν τη συζήτηση 

των τακτικών θεμάτων. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιάδης Νικόλαος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 

7ου τακτικού θέματος. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαδόπουλος Γρηγόριος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη 

συζήτηση του 1ου εκτάκτου θέματος. 
 

 

       

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  335.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση σχεδίου 

προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ A) 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε 

και B) του Δήμου 

Δράμας για την « 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ 

ΔΡΑΜΑΣ 

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΛΟΓΗΣ (ΜΜΔ) 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)» 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Καλαϊτσίδη 

Γεωργίου διότι, η δημοτική αρχή αντιμετωπίζει 

αποσπασματικά το ζήτημα των απορριμμάτων, παρά την 

υπόσχεσή της ότι, θα συζητηθεί σε συνεδρίαση του ΔΣ , ως 

μοναδικό θέμα. Πέραν αυτού, το θέμα εισάγεται τελευταία 

στιγμή ενώ υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος και εκ των 

πραγμάτων , καθίσταται ανέφικτη η συζήτησή του διότι, δεν 

προλαβαίνει να το μελετήσει , αφορώντας μάλιστα 

1.000.000,00 €. Στο τέλος πρότεινε, το παρόν θέμα καθώς 

και το 55
ο
 και 57

ο
 της ημερήσιας διάταξης, να συζητηθούν 

σε μια ειδική συνεδρίαση. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 

Στέργιου διότι, η δημοτική αρχή αντιμετωπίζει 

αποσπασματικά το ζήτημα των απορριμμάτων, παρά την 

υπόσχεσή της ότι, θα συζητηθεί σε συνεδρίαση του ΔΣ , ως 

μοναδικό θέμα. Πέραν αυτού, το θέμα εισάγεται τελευταία 

στιγμή ενώ υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος και εκ των 

πραγμάτων , καθίσταται ανέφικτη η συζήτησή του διότι, δεν 

προλαβαίνει να το μελετήσει , αφορώντας μάλιστα 

1.000.000,00 €. Στο τέλος πρότεινε, το παρόν θέμα καθώς 

και το 55
ο
 και 57

ο
 της ημερήσιας διάταξης, να συζητηθούν 

σε μια ειδική συνεδρίαση, προσθέτοντας πως δεν είναι 

αντίθετος στην υπογραφή της σύμβασης αλλά, απαιτείται 

χρόνος για να τη μελετήσει. 

 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, οποίος ψήφισε λευκό διότι, η 

δημοτική αρχή αντιμετωπίζει αποσπασματικά το ζήτημα 

των απορριμμάτων, παρά την υπόσχεσή της ότι, θα 

συζητηθεί σε συνεδρίαση του ΔΣ , ως μοναδικό θέμα. 

Πέραν αυτού, το θέμα εισάγεται τελευταία στιγμή ενώ 

υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος και εκ των πραγμάτων , 

καθίσταται ανέφικτη η συζήτησή του διότι, δεν προλαβαίνει 

να το μελετήσει , αφορώντας μάλιστα 1.000.000,00 €. Στο 

τέλος πρότεινε, το παρόν θέμα καθώς και το 55
ο
 και 57

ο
 της 

ημερήσιας διάταξης, να συζητηθούν σε μια ειδική 

συνεδρίαση. Συνεχίζοντας τόνισε την ευθύνη που φέρουν 

όλες οι προηγούμενες δημοτικές αρχές , κάποιοι δημοτικοί 

σύμβουλοι των οποίων, συμμετέχουν στο παρόν Δημοτικό 

Συμβούλιο, καλώντας τη νυν δημοτική αρχή να παραδώσει 

τον Δήμο αν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει για το χρονίζον 

αυτό ζήτημα . 
 

2.  336.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση δημοτών 

Ομόφωνα 



3.  337.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Μετάθεση   συμβατικού 

χρόνου παράδοσης των 

ειδών της προμήθειας 

της απ ευθείας  

ανάθεσης για την  

«Προμήθεια εξοπλισμού 

παιδικού σταθμού Ν. 

Κρώμνης Δράμας» 

Ομόφωνα 

4.  338.  4
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Παραχώρηση δωρεάν 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον 

Ξηροπόταμο 

Ομόφωνα 

5.  339.  5
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Παραχώρηση δωρεάν 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στην 

Καλλίφυτο 

Ομόφωνα 

6.  340.  6
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Αποδοχή παραίτησης 

Αντιπροέδρου του 

ΝΠΔΔ και τροποποίηση 

της 391/2014 ΑΔΣ με 

θέμα «Ορισμός 

Διοικητικού Συμβουλίου 

του Νομικού Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου με 

την επωνυμία «Σχολική 

Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου 

Δράμας» 

Ομόφωνα 

7.  341.  Ψήφιση Σχεδίου 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του 

Δήμου Δράμας, 

περιόδου 2014-2019 – 

Στρατηγικός σχεδιασμός 

δημοτικής περιόδου 

2015-2019  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Καλαϊτσίδη 

Γεωργίου, ο οποίος ανέφερε πως το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα του Δήμου Δράμας, από υπηρεσιακής σκοπιάς 

είναι άρτια δομημένο, χωρίς όμως να αποτυπώνεται η 

πολιτική βούληση. Αποτελεί ένα ευχολόγιο για το τι μέλλει 

γενέσθαι, χωρίς τη συμμετοχή των προέδρων των ΔΚ και 

ΤΚ και χωρίς ιδιαίτερη πρόβλεψη για την κοινωνική 

πολιτική. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 

Στέργιου, αποκλειστικά και μόνο διότι, δεν τηρήθηκαν οι 

απαιτούμενες δημοκρατικές διαδικασίας. Ο Στρατηγικός 

Σχεδιασμός, θα πρέπει να συντάσσεται σε συνεργασία με τα 

θεσμικά όργανα , και το ΔΣ δηλαδή αλλά, δυστυχώς δεν 

κλήθηκε η παράταξή τους στην πρότερη διαβούλευση. Στο 

τέλος επεσήμανε ότι, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του 

Δήμου Δράμας, από υπηρεσιακής σκοπιάς είναι άρτια 

δομημένο και πρότεινε την αναβολή της συζήτησής του, σε 

συνεδρίαση του ΔΣ με αποκλειστικό θέμα διότι, δεν είναι 

δυνατόν ένα τόσο σοβαρό θέμα, να συζητείται με άλλα 60 

τακτικά και 6 έκτακτα. 

 
Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Κλφόπουλου Ευαγγέλου πως, ψηφίζει το θέμα διότι από 

υπηρεσιακής σκοπιάς είναι άρτια δομημένο και θα 

αποτελέσει έναν μπούσουλα για τη διοίκηση και τους 

δημοτικούς συμβούλου, χωρίς όμως να αποτυπώνεται η 

πολιτική βούληση - θέληση . 
 



8.  342.  Έγκριση της 67/2015 

απόφασης του 

Συμβουλίου του 

ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, 

σχετικά με την ψήφιση 

της 3
ης

 αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού  οικ. 

έτους 2015  

Ομόφωνα 

9.  343.  Αντικατάσταση μελών 

του ΔΣ του Ν.Π. Δ.Δ. με 

την επωνυμία « Σχολική 

Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου 

Δράμας»  

Ομόφωνα 

10.  344.  Καθορισμός αριθμού 

και ειδικότητας 

σύμβασης με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου 

χρόνου ανταποδοτικού 

χαρακτήρα  

Ομόφωνα 

11.  345.  Έγκριση της 43/2015 

απόφασης – εισήγησης 

του Συμβουλίου ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με την 

επαναδημοπράτηση 

σχολικού κλήρου 

συνοικισμού 

Αμπελακίων  

Ομόφωνα 

12.  346.  Aπ’ ευθείας εκμίσθωση 

των αριθμ. 61 & αριθμ. 

218 αγροτεμαχίων, 

σχολικού κλήρου 

συνοικισμού Αρκαδικού, 

στα πλαίσια του άρθρου 

192 παρ. 1 του ΔΚΚ (Ν. 

3463/2006)  

Ομόφωνα 

13.  347.  Aπ’ ευθείας εκμίσθωση 

του ισόγειου δημοτικού 

καταστήματος με 

αριθμό 8 επί των οδών 

Ιπποκράτους 1 & 19
ης

 

Μαΐου στην Δράμα , στα 

πλαίσια του άρθρου 192 

παρ. 1 του 

ΔΚΚ(Ν.3463/2006)  

Το ΔΣ 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α 

 

 Εγκρίνει  την απ΄ ευθείας εκμίσθωση στην εταιρεία 

«ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΟΥΡΗ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Δράμα, επί 

της οδού 19
ης

 Μαΐου 68,ν όμιμα εκπροσωπούμενη από τον 

Κωνσταντίνο Κατσούρη,  του ισόγειου δημοτικού 

καταστήματος με αριθμό 8 που βρίσκεται στην οικοδομή 

επί των οδών Ιπποκράτους 1 και 19
ης

 Μαΐου στην Δράμα, 

εμβαδού 37,24 τ.μ., στο ποσό των 230,00 €, για τους λόγους 

που αναφέρονται στην εισήγηση του αρμόδιου 

Αντιδημάρχου, στο σκεπτικό της απόφασης.  

 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι δημοπράτησης, όπως αυτοί 

εγκρίθηκαν με την 72/2015 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής 
 

14.  348.  Απευθείας εκμίσθωση 

του δημοτικού 

καταστήματος με 

αριθμό 3 (παλαιό 4) που 

βρίσκεται στο ισόγειο 

του ανακαινισμένου 

κτιρίου του παλαιού 

Το ΔΣ 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

 

 Απορρίπτει   την από 13-07-2015 αίτηση – 

προσφορά του κ. Μπουρλίβα Νικολάου του Παναγιώτη, που 

κατατέθηκε για την εκμίσθωση την απ’ ευθείας εκμίσθωση 

του δημοτικού καταστήματος με αριθμό 3 (παλαιό 4) που 



Δημαρχείου στη Δράμα, 

στα πλαίσια του άρθρου 

192 παρ. 1 του 

ΔΚΚ(Ν.3463/2006)  

βρίσκεται στο ισόγειο του ανακαινισμένου κτιρίου του 

παλαιού Δημαρχείου στη Δράμα, στα πλαίσια του άρθρου 

192 παρ. 1 του ΔΚΚ(Ν.3463/2006), ως μη συμφέρουσα για 

τον Δήμο Δράμας και για τους λόγους που αναφέρονται 

στην εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, στο σκεπτικό 

της απόφασης.  

 

 Την επαναδημοπράτηση  για την εκμίσθωση του 

δημοτικού καταστήματος με αριθμό 3 (παλαιό 4) που 

βρίσκεται στο ισόγειο του ανακαινισμένου κτιρίου του 

παλαιού Δημαρχείου στη Δράμα, στα πλαίσια του άρθρου 

192 παρ. 1 του ΔΚΚ(Ν.3463/2006), σύμφωνα με τους όρους 

δημοπράτησης, όπως αυτοί εγκρίθηκαν με την 114/2015 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

15.  349.  Εκμίσθωση 

αναψυκτηρίου του 

πάρκου Τ.Κ. Καλού 

Αγρού  

Το ΔΣ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α 

 
 Την  μη απόδοση της χρήσης του μισθίου - 

δημοτικού ακινήτου – αναψυκτηρίου, που βρίσκεται στο 

πάρκο της ΤΚ Καλού Αγρού, πολεοδομικά τακτοποιημένου, 

αποτελούμενου από, κύριο χώρο εμβαδού  172,01 τ.μ. 

(κουζίνα 54,00 τ.μ., χώρος τραπεζοκαθισμάτων 82,51 τ.μ., 

αποθήκη 29,14 τ.μ., τουαλέτες 6,36 τ.μ.)  με  δύο (2) 

υπόστεγους  χώρους  102,16 τ.μ. και 18,60 τ.μ. (σύνολο 

υποστέγων 120,76 τ.μ.) και υπαίθριο χώρο 358,11 τ.μ. 

(Σύνολο τετραγωνικών μέτρων  650,88 τ.μ.), από τον κ. 

Νικολαϊδη Παύλο του Παναγιώτη, του οποίου η σύμβαση 

με τον Δ. Δράμας έληξε την 30-11-2012. 

 

Η απόφαση περί μη απόδοσης του μισθίου, θα ισχύσει έως 

ότου οριστικοποιηθεί η απευθείας διαπραγμάτευση του 

Δήμου με την  κ. Νικολαιδου Δέσποινα.  

 

 Αποδέχεται  την προσφορά του κ. Νικολαΐδη 

Παύλου του Παναγιώτη, ως εκπροσώπου της συζύγου του, 

κ. Νικολαΐδου Δέσποινας, των 215,00 € μηνιαίως, για την 

απευθείας εκμίσθωση του ανωτέρω δημοτικού ακινήτου, ως 

συμφέρουσα για το Δήμο, για τους λόγους που αναφέρονται 

στο σκεπτικό της απόφασης.   

 
Κατά τα λοιπά  θα ισχύουν οι όροι δημοπράτησης, όπως 

αυτοί εγκρίθηκαν με την 72/2015 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής 

 
 

16.  350.  Κίνηση διαδικασίας 

εκμίσθωσης δημοτικών 

ακινήτων σε εφαρμογή 

της παρ. 1 του άρθρου 

192 του Ν. 3463/2006   

 
Το ΔΣ 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

 Την κίνηση διαδικασίας  εκμίσθωσης των παρακάτω 

ακινήτων:     

 

1) Δημοτικό Οικόπεδο (Ο.Τ. 71α ) επί της οδού 

Βάρναλη 4, στην Δράμα, έκτασης  825 τ.μ., για την 

δημιουργία χώρου στάθμευσης. ( σχετ. οι από 26-11-2013 

& 11-12-2013 άγονες δημοπρασίες) 

2) Δημοτικό Οικόπεδο (Ο.Τ. 455 ) επί της οδού 

Βοραζάνη, (μεταξύ των οδών Βοραζάνη και Ηπείρου 

όπισθεν Στρατιωτικής Λέσχης ) στην Δράμα, έκτασης  

449 τ.μ., για την δημιουργία χώρου στάθμευσης. (σχετ. οι 

από 13-04-2014 & 02-07-2014 άγονες δημοπρασίες ) 



3) Δημοτικό ακίνητο, στον 1ο όροφο επί των οδών 

Λαμπριανίδου & Άρμεν, εμβαδού 69,00 τ.μ.,  πάνω από 

το ακίνητο το οποίο μισθώνει ο κ. Δολδούρας Στέργιος 

(παλαιό φωτογραφείο). (σχετ. οι από 23-03-2013 & 10-

05-2013 άγονες δημοπρασίες ) 

4) Το αναψυκτήριο στο Πάρκο Κυκλοφοριακής 

Αγωγής « ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ » επί της οδού 1ης 

Ιουλίου, Ο.Τ. 823. (σχετ. η αριθμ. 104/2015 απόφαση Δ.Σ. 

περί λύσης της μίσθωσης) 

 

Αναβάλλει τη λήψη οριστικής απόφασης 
περί κίνησης διαδικασίας  εκμίσθωσης του Δημοτικού 

Οικοπέδου (Ο.Τ. 807 ) επί της οδού Πατριάρχου 

Διονυσίου (γωνία των οδών Πατριάρχου Διονυσίου, 

Σεφέρη και Βάρναλη) στην Δράμα, έκτασης   3.497,50 

τ.μ., για την δημιουργία χώρου στάθμευσης, προκειμένου 

να γνωμοδοτήσει η Νομική Υπηρεσία του Δήμου, για τη 

δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης του 

περιγραφομένου ακινήτου για χρόνο ίσο με τον αρχικώς 

συμπεφωνημένο συμβατικό, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 

30617/ 20-07-2015 αίτησης του κ. Μελισσαρίδη 

Νικολάου του Λαζάρου, - εκμισθωτή του οικοπέδου από 

τις 17-10-1999, μετά από πλειοδοτική δημοπρασία που 

διενεργήθηκε από την ΔΕΚΠΟΤΑ, της οποίας καθολικός 

διάδοχος κατέστη ο Δήμος Δράμας -, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2β του Ν. 4257/2014 « 

ειδικά οι επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με 

εκμισθωτή ΟΤΑ α΄ βαθμού ή ΝΠΔΔ, υπαγόμενα σ αυτόν 

που έχουν συμπληρώσει δεκαετή διάρκεια από την αρχική 

έναρξη της μίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως με 

επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του μισθωτή, για 

χρόνο ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό 

εφόσον: α) ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο κατά το 

χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, β) καταβάλει το μίσθωμα 

κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες προ της δημοσίευσης 

του παρόντος και γ) έχει συναφθεί η μίσθωση κατόπιν 

διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας» 
 

17.  351.  Εκμίσθωση του 

κυλικείου του 

Δημοτικού Σταδίου του 

Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

18.  352.  Συνένωση 

καταστημάτων κτηρίου 

παλαιού Δημαρχείου 

Δράμας  

Ομόφωνα 

19.  353.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών 

Υπηρεσιών  

Ομόφωνα 

20.  354.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας υγρών 

καυσίμων – 

ελαιολιπαντικών του 

Δήμου  Δράμας καθώς 

και έγκριση διενέργειας 

ηλεκτρονικού δημόσιου 

ανοικτού διεθνούς 

μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την  

«Προμήθεια Υγρών 

Καυσίμων – 

Ομόφωνα 



Ελαιολιπαντικών» 

(πετρελαίου θέρμανσης, 

πετρελαίου κίνησης,  

βενζίνης αμόλυβδης, 

AD-BLUE, 

ελαιολιπαντικών) του 

Δήμου Δράμας, και των 

νομικών του προσώπων 

για το οικονομικό έτος 

2016  

21.  355.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών της Δ/νσης 

Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης & 

Πληροφορικής  

Ομόφωνα 

22.  356.  Έγκριση διενέργειας 

ηλεκτρονικού δημόσιου 

ανοικτού μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την 

ανάδειξη προμηθευτή-

χορηγητή πλήρους 

σίτισης μεσημβρινού 

γεύματος των μαθητών 

του Μουσικού 

Γυμνασίου –Λυκείου 

Δράμας, για το σχολικό  

έτος 2015-2016 

Ομόφωνα 

23.  357.  Διαγραφή ποσών από 

Χρηματικούς 

Καταλόγους  

οικονομικού  έτους  

2015, λόγω B’  

ανανέωσης μείωσης 

μισθωμάτων στα 

καταστήματα της 

Δημοτικής Λαχαναγοράς 

Δράμας, σε εφαρμογή 

των διατάξεων της 

παρ.4 του άρθρου 9 του 

Ν.4071/2012 

Ομόφωνα 

24.  358.  Διαγραφή ποσών από 

Χρηματικούς 

Καταλόγους  

οικονομικού  έτους  

2015, λόγω B’  

ανανέωσης μείωσης 

μισθωμάτων στα 

καταστήματα της 

Δημοτικής Λαχαναγοράς 

Δράμας, σε εφαρμογή 

των διατάξεων της 

παρ.4 του άρθρου 9 του 

Ν.4071/2012 

Ομόφωνα 

25.  359.  Διαγραφή ποσού από 

Χ.Κ. που αφορά 

μισθώματα, λόγω λύσης 

μίσθωσης  

Ομόφωνα 

26.  360.  Διαγραφή χρεώσεων 

δικαιώματος χρήσης 

δημοτικών σφαγείων 

από χρηματικούς 

καταλόγους  

Ομόφωνα 



27.  361.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

πρόστιμο Κ.Ο.Κ. έτους 

2010 – Βογιατζής 

Στυλιανός  

Ομόφωνα 

28.  362.  Επιστροφή χρηματικού 

ποσού από 1η ανανέωση 

ταφής – Χατζηευθυμίου 

Ζωή 

Ομόφωνα 

29.  363.  Χορήγηση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Καρυοφυλλίδου Αθηνά  

Ομόφωνα 

30.  364.  Χορήγηση άδειας 

παραγωγών πωλητών 

λαϊκής αγοράς  

Ομόφωνα 

31.  365.  Ανανέωση άδειας 

επαγγελματία πωλητή 

λαϊκών αγορών – 

Χατζηλαζαρίδου Μαρία  

Ομόφωνα 

32.  366.  Ανανέωση αδειών 

επαγγελματιών 

πωλητών λαϊκών 

αγορών  

Ομόφωνα 

33.  367.  Έγκριση της 245 /2015 

απόφασης της Ο.Ε., 

σχετικά με την 6η 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2015  

Ομόφωνα 

34.  368.  Έγκριση της 253 /2015 

απόφασης της Ο.Ε., 

σχετικά με την έγκριση 

απολογιστικών 

στοιχείων Β΄τριμήνου 

2015  

Ομόφωνα 

35.  369.  Συμβιβαστική επίλυση 

ένδικης διαφοράς που 

αφορά τον δημόσιο 

ανοικτό μειοδοτικό 

διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές 

για την «Προμήθεια 

γευμάτων για την σίτιση 

των μαθητών του 

Μουσικού Γυμνασίου – 

Λυκείου Δράμας» για το 

σχολικό έτος 2014 – 2015  

Ομόφωνα 

36.  370.  Τροποποίηση – έγκριση 

δαπάνης για την 

προμήθεια τροφίμων του 

Καταστήματος 

Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Δήμου 

Δράμας (Κοινωνικό 

Παντοπωλείο) 

Ομόφωνα 

37.  371.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας τροφίμων & 

λοιπών αναλώσιμων 

ειδών παντοπωλείου και 

έγκριση διενέργειας 

ηλεκτρονικού δημόσιου 

Ομόφωνα 



ανοικτού διεθνούς 

μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την  

«Προμήθεια Τροφίμων 

& Λοιπών Αναλώσιμων 

Ειδών Παντοπωλείου»  

του Δήμου Δράμας και των 

Νομικών του Προσώπων 

για το οικονομικό έτος 

2016  

38.  372.  Έγκριση της 22/2015 

απόφασης της 

Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, σχετικά με τη 

μίσθωση δημόσιου 

λατομείου μαρμάρου, 

έκτασης 34,26745 στρ., 

που βρίσκεται στη θέση 

«Προφήτης Ηλίας» της 

Τ.Κ. Μοναστηρακίου, 

στην εταιρεία 

«ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΗΓΩΝ 

Α.Ε.»  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευάγγελου θεωρώντας 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. 

39.  373.  Έγκριση της 23/2015 

απόφασης της 

Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, σχετικά με την 

απευθείας μίσθωση 

δημόσιου λατομείου 

μαρμάρου και 

τροποποίηση 

τοπογραφικού 

διαγράμματος, έκτασης 

14,82618 στρ. (αρχική 

26,0225 στρ.) , που 

βρίσκεται στη θέση 

«Προφήτης Ηλίας» της 

Τ.Κ. Μοναστηρακίου, 

στην εταιρεία 

«ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΗΓΩΝ 

Α.Ε.»  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευάγγελου θεωρώντας 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. 

40.  374.  Έγκριση της 24/2015 

απόφασης της 

Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, σχετικά με τη 

μίσθωση κατόπιν 

δημοπρασίας, δημόσιου 

λατομείου μαρμάρου, 

έκτασης 20,64312 στρ. , 

που βρίσκεται στη θέση 

«Προφήτης Ηλίας» της 

Τ.Κ. Μοναστηρακίου, 

στην εταιρεία 

«ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΗΓΩΝ 

Α.Ε.» 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευάγγελου θεωρώντας 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. 

41.  375.  Έγκριση της 27/2015 

απόφασης της 

Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, σχετικά με την 

απευθείας μίσθωση 

δημόσιου λατομείου 

μαρμάρου, έκτασης 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 

Στέργιου , όπως και στην απόφαση της Ε.Π.Ζ. δηλαδή, 

λόγω του ότι το θέμα εισήχθη έκτακτο, δεν είχε το χρόνο 

να κάνει την απαιτούμενη έρευνα προκειμένου να 

τοποθετηθεί. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 



99,99703 στρ. , που 

βρίσκεται στην περιοχή 

της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, 

στην εταιρεία 

«ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. 

ΜΑΡΜΑΡΑ 

ΓΡΑΝΙΤΕΣ»  

Καλφόπουλου Ευάγγελου θεωρώντας 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. 
 

42.   Παραχώρηση χρήσης 

ακινήτων ιδιοκτησίας 

της εταιρείας 

“ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ” 

(πρώην ΟΣΚ Α.Ε.) στον 

Δήμο Δράμας    

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

43.  376.  Παραχώρηση χρήσης 

του Α.Π.Κ. Δ. 

Κραχτίδης  

Ομόφωνα 

44.  377.  Έγκριση για την 

υποβολή εκ  νέου 

αιτήματος 

αντικατάστασης  

ενταγμένης πράξης  στο 

Πράσινο Ταμείο, με νέα 

με  τίτλο  “Προμήθεια 

και εγκατάσταση δύο (2) 

Φ/Β σταθμών ισχύος 

10KW ο καθένας στις 

στέγες δύο σχολικών 

κτιρίων του Δήμου 

Δράμας και 

συγκεκριμένα του 6ου 

Δημοτικού Σχολείου και 

του Δημοτικού Σχολείου 

Χωριστής 

(περιλαμβάνεται 

προμήθεια, καθώς και οι 

απαραίτητες εργασίες 

εγκατάστασης των 

σταθμών και σύνδεσης 

με το δίκτυο της ΔΕΗ)”  

Ομόφωνα 

45.  378.  Γνωμοδότηση περί 

διεξαγωγής ασφαλούς 

κυκλοφορίας για 

έγκριση κυκλοφοριακής 

σύνδεσης  

Ομόφωνα 

46.  379.  Συγκρότηση Επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο  « 

Ανακατασκευή 

κοινόχρηστου χώρου 

Σιδ. Σταθμού, 40 

Εκκλησιών και 

Καποδιστρίου»  

Ομόφωνα 

47.  380.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « 

Ανακατασκευή 

υπαίθριων γηπέδων 

μπάσκετ»  

Ομόφωνα 

48.  381.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής  παραλαβής 

Ομόφωνα 



του έργου « Οδοποιία 

ιστορικού κέντρου 

Δράμας»  

49.  382.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής  παραλαβής 

του έργου « Κατασκευή 

οδών μεταξύ ΟΤ 816-

551»  

Ομόφωνα 

50.  383.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής  παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία Ν. 

Σεβάστειας»  

Ομόφωνα 

51.  384.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Εργασίες 

συντήρησης κοινοτικών 

κτιρίων ΤΚ 

Σιδηρονέρου»  

Ομόφωνα 

52.  385.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Κατασκευή 

παιδικής χαράς 

Μαυροβάτου»  

Ομόφωνα 

53.  386.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

περιοχής επέκτασης 

Αμπελοκήπων»  

Ομόφωνα 

54.  387.  Επέκταση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού στην 

ΤΚ Σιδηρονέρου  

Ομόφωνα 

55.  388.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « Οδοποιία ΤΚ 

Μαυροβάτου» 

Ομόφωνα 

56.  389.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 

του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του 

έργου «Κοινοτικη 

Οδοποιια ΔΚ 

Χωριστης»  

Ομόφωνα 

57.  390.  Παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου 

«Οδοποιία ΤΚ 

Μαυροβάτου» 

Ομόφωνα 

58.  391.  Παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου 

«Οδοποιία επέκτασης 

Στενημάχου» 

Ομόφωνα 

59.  392.  Παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου 

«Αποκατάσταση 

ολοκλήρωση βελτίωση 

αγροτικής οδοποιία 

Σκαλωτής - Κλειστά» 

Ομόφωνα 

60.  393.  Παράταση προθεσμίας 

περαίωσης εργασιών 

του έργου «Κοινοτική 

οδοποιία ΔΚ Χωριστής» 

Ομόφωνα 

61.  394.  Έγκριση σχεδίου 

προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ α) 

Περιφερειακού 

Συνδέσμου Φορέων 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων:1) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 2) Ηλιόπουλου Στέργιου και 3) 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου πως, θα έπρεπε στη σύμβαση, 

να αναφέρεται και το κόστος, στην περίπτωση που η 

ποσότητα των απορριμμάτων θα είναι κάτω των 19.000 



Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (Φo.Δ.Σ.Α.) 

Κεντρικής Μακεδονίας 

(ΝΠΔΔ), β) 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε 

και γ) του Δήμου 

Δράμας με αντικείμενο 

«Υποστηρικτικές 

Ενέργειες Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Δήμου 

Δράμας στα πλαίσια του 

Σχεδίου Δράσης για την 

αντιμετώπιση της 

οριστικής παύσης και 

αποκατάστασης 

εναπομεινάντων ΧΑΔΑ 

στα γεωγραφικά όρια 

της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης - Εφαρμογή 

μεθοδολογίας ορθής 

Διαχείρισης Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων 

σύμφωνα με την 

υφιστάμενη 

περιβαλλοντική 

νομοθεσία»  

tn/έτος διότι, όπως φαίνεται στο σχέδιο,  η ποσότητα των 

19.000 tn/έτος, είναι φιξαρισμένη και δεν θα πρέπει να γίνει 

αποδεκτή, καμία αύξηση του κόστους, στην περίπτωση που 

του χρόνου, δεν θα έχουμε διαχείριση των απορριμμάτων 

εντός της Περιφέρειάς μας. 
 

62.  395.  Σύμβαση διαδημοτικής 

συνεργασίας μεταξύ των 

Δήμων Δράμας και 

Δοξάτου για την 

υποστήριξη άσκησης 

αρμοδιότητας της 

πλύσης κάδων 

απορριμμάτων του 

Δήμου Δοξάτου  

Ομόφωνα 

63.  396.  Λήψη απόφασης 

σχετικά με την ανάθεση 

της υπηρεσίας« 

Μεταφορά των Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων 

(Α.Σ.Α.) του Δήμου 

Δράμας από τον Σταθμό 

Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 

του Δήμου Δράμας στον 

Χώρο Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμμάτων 

(Χ.Υ.Τ.Α.) της 

Περιφερειακής 

Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών 

που βρίσκεται στην 

θέση “Ερείπια 

Νεράιδας” 

αγροκτήματος 

Παλαιοκάστρου της 

κτηματικής περιοχής 

Δήμου Ηράκλειας » σε 

τρίτο με τη διενέργεια 

πρόχειρου ανοικτού 

μειοδοτικού 

διαγωνισμού  

Ομόφωνα 



64.  397.  Έγκριση μετακίνησης 

Δημάρχου στην Αθήνα - 

Εισηγητής Τερζής 

Ανέστης 

Ομόφωνα 

65.  398.  Έγκριση μετακίνησης 

Δημάρχου , 

Αντιδημάρχων και 

Δημοτικού Συμβούλου 

στον Δήμο Troyan 

Βουλγαρίας  

Ομόφωνα 

66.  399.  Έγκριση μετακίνησης 

Αντιδημάρχου στην 

Αλεξανδρούπολη, στο 

πλαίσιο 

πραγματοποίησης του 

2
ου

 Πιλοτικού 

Εργαστηρίου 

Επιχειρηματικής 

Ανακάλυψης στην Α.Μ. 

Θ.  

Ομόφωνα 

 
Δράμα   27-07-2015 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  

 


