
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

20/21-11-2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 
Το  σώμα  κατά πλειοψηφία έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας, μειοψηφούντων των 

δημοτικών συμβούλων : 1) Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) 

Χαρίσκου Νικολάου και 5) Μυστακίδη Ιωάννη διότι,  όπως ανέφεραν , ενώ ζήτησαν να αιτιολογηθεί το 

κατεπείγον κάθε θέματος ξεχωριστά  - εξαιρουμένων των 40, 41 και 42 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, 

όπου αυτονόητα δικαιολογείται το κατεπείγον -, το Προεδρείο δεν ικανοποίησε το αίτημά τους. 

Σε απάντηση της ανωτέρω μειοψηφίας, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε πως εξ αρχής ζήτησε τη συναίνεση 

του Σώματος για την όσο δυνατόν σύντομη διαδικασία διότι, στις 20.30 θα έρθουν οι πολίτες για τη 

διεξαγωγή της κλήρωσης του 41
ου

 θέματος, οπότε ο χρόνος είναι περιορισμένος και δεν μπορεί το ΔΣ να 

καθυστερεί τους πολίτες, δικαιολογώντας το κατεπείγον κάθε θέματος ξεχωριστά, από τη στιγμή μάλιστα 

που όλα δικαιολογούνται γιατί, κάποια απ΄ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δικαιολογούν το κατεπείγον 

της συζήτησής τους και σχεδόν όλα τα υπόλοιπα θέματα που άπτονται τα οικονομικά δημοτών ή της 

εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου, δεν εισήχθησαν ως τακτικά στην προηγούμενη συνεδρίαση της 31
ης

 

/10/2016 λόγω του μεγάλου αριθμού των θεμάτων, καλώντας τη δημοτική παράταξη της μείζονος 

αντιπολίτευσης, να τοποθετηθεί και να κρίνει σε δεύτερο χρόνο 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μπαϊρακτάρης Κων/νος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 40ού 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χατζηκυριακίδης Αναστάσιος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 

16
ου

 θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Σιδηρόπουλος Δημήτριος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 

3
ου

 θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Βασιλειάδης Αναστάσιος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 13
ου

 

θέματος 

Η δημοτική σύμβουλος Σιδερά Χρυσή, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 17
ου

 θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 39
ου

 

θέματος 

 

 

 
          

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  587.  Προγραμματισμός 

προμήθειας τροφίμων & 

βασικής υλικής 

συνδρομής και έγκριση 

διενέργειας 

συμπληρωματικού 

ηλεκτρονικού δημόσιου 

ανοικτού διεθνούς 

μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια τροφίμων 

& βασικής υλικής 

συνδρομής» στο πλαίσιο 

του Ε.Π. Επιστιτιστικής 

και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής που 

συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους 

απόρους (ΤΕΒΑ)  για το 

οικ. έτος 2016  

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, θα πρέπει να σταματήσει η 

δημοσιοποίηση φωτογραφιών διανομής γιατί, πολλές 

φορές θίγει την αξιοπρέπεια. Επίσης, δεν πρέπει να 

επαίρεται η δημοτική αρχή διότι, δεν είναι δικό της έργο 

το πρόγραμμα αλλά, συμπράττει δια μέσου του Δ/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας, η οποία σαφώς και επιτελεί 

πολλή σοβαρή δουλειά. 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου πως, στο πρόγραμμα 

εργάζεται και διατροφολόγος, δεν υπάρχει όμως 

εισήγησή του ή κάποια αναφορά στην εισήγηση της 

υπηρεσίας, για την επιλογή των συγκεκριμένων τροφών, 

προσθέτοντας πως θα πρέπει να δίνεται η δέουσα 

προσοχή όταν συμπράττει ο Δήμος σε ευρωπαϊκά 

προγράμματα. 

 



2.  588.  Έγκριση της 79/2016 

απόφασης του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ, σχετικά με την 

Ε΄ Αναμόρφωση αυτού  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ, οπότε δεν ψηφίζει και 

οποιαδήποτε αναμόρφωσή του, επισημαίνοντας πως θα 

πρέπει να υπάρχει ανάλυση όταν εγγράφεται «λοιπό 

υλικό» και «λοιπές προμήθειες αναλωσίμων». 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ, οπότε δεν ψηφίζει και 

οποιαδήποτε αναμόρφωσή του. 

 
3.  589.  Έγκριση της 49/2016 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με την 

κατανομή Δ΄ δόσης των 

ΚΑΠ για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Χαρίσκου Νικολάου και 

5) Μυστακίδη Ιωάννη διότι, παρόλο που υπάρχει 

απόφαση που ορίζει το ποσοστό που πρέπει να 

κατανεμηθεί σε κάθε επιτροπή και δεν έγινε μελέτη για 

το αν αυτό είναι σωστό γιατί, μπορεί να μην είναι σωστό, 

έχει παγιωθεί το ποσοστό 50% σε κάθε μία. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, παρόλο που υπάρχει 

απόφαση που ορίζει το ποσοστό που πρέπει να 

κατανεμηθεί σε κάθε επιτροπή και δεν έγινε μελέτη για 

το αν αυτό είναι σωστό γιατί, μπορεί να μην είναι σωστό, 

έχει παγιωθεί το ποσοστό 50% σε κάθε μία. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου διότι, παρόλο που υπάρχει 

απόφαση που ορίζει το ποσοστό που πρέπει να 

κατανεμηθεί σε κάθε επιτροπή και δεν έγινε μελέτη για 

το αν αυτό είναι σωστό γιατί, μπορεί να μην είναι σωστό, 

έχει παγιωθεί το ποσοστό 50% σε κάθε μία. 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, παρόλο που υπάρχει απόφαση 

που ορίζει το ποσοστό που πρέπει να κατανεμηθεί σε 

κάθε επιτροπή και δεν έγινε μελέτη για το αν αυτό είναι 

σωστό γιατί, μπορεί να μην είναι σωστό, έχει παγιωθεί το 

ποσοστό 50% σε κάθε μία.        
 

4.  590.  Έγκριση της υπ΄αριθ. 

48/2016 απόφασης της 

ΔΕΠ σχετικά με την 

παραχώρηση χρήσης 

του Σχολικού κτιρίου 

Δενδρακίων στον 

πολιτιστικό Σύλλογο 

Λιβαδερού-Δενδρακίων 

«Ρωμανία» 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου ότι, δεν αναφέρεται για πόσο 

χρονικό διάστημα θα ισχύσει η παραχώρηση, παρόλο 

που αναφέρεται στο πρακτικό του Συλλόγου, «για όσο 

διάστημα θα υφίσταται ο Σύλλογος», ο οποίος μακάρι να 

υφίσταται για πάντα 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου ότι, συμφωνεί με τον 

δημοτικό σύμβουλο Ηλιόπουλο Στέργιο, προτείνοντας 

να παραχωρηθεί το σχολικό κτίριο για δέκα χρόνια 

 
5.  591.  Δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου – της ΤΚ 

Καλού Αγρού – σε 

αθλητικούς συλλόγους  

Ο μ ό φ ω ν α   



6.  592.  Δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης του 

Πνευματικού Κέντρου 

Ξηροποτάμου για χρήση 

ΚΑΠΗ, στο ΝΠΔΔ  

Ο μ ό φ ω ν α  

7.  593.  Έγκριση της 244/2016 

απόφασης της Ο.Ε., 

σχετικά με την 11
η
 

Αναμόρφωση 

Προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2016  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου ο οποίος ανέφερε πως, δεν 

ψήφισε τον προϋπολογισμό, άρα δεν ψηφίζει και 

οποιαδήποτε αναμόρφωσή του. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου ο οποίος ανέφερε πως, δεν 

ψήφισε τον προϋπολογισμό, άρα δεν ψηφίζει και 

οποιαδήποτε αναμόρφωσή του  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος ανέφερε πως, δεν ψήφισε 

τον προϋπολογισμό, άρα δεν ψηφίζει και οποιαδήποτε 

αναμόρφωσή του  

8.  594.  Διαγραφή ή μη οφειλής 

από τον ΧΚ 1038/2016 

«Τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2014 – 

Μαργαρίτης Γεώργιος  

Ο μ ό φ ω ν α  

9.  595.  Διαγραφή ή μη οφειλής 

από τον ΧΚ 960/2016 

«Τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2013 – 

Ασλάνογλου Γεώργιου 

Ο μ ό φ ω ν α  

10.  596.  Διαβίβαση αιτήματος 

διαγαφής από τους 

χρηματικούς 

καταλόγους ποσού 

80,00€ Οικ. Έτους 2011 

από πρόστιμο ΚΟΚ – 

Ξηροσαββίδης Μιχαήλ 

Ο μ ό φ ω ν α  

11.  597.  Εξέταση αιτήματος 

επιστροφής 

αχρεωστήτως 

καταβληθέντων 

χρημάτων από 

παράβαση Κ.Ο.Κ. του κ. 

Λασκάκη Θεοφίλου  

Ο μ ό φ ω ν α  

12.  598.  Έγκριση επιστροφής 

αχρεωστήτως 

καταβληθέντος ποσού 

προνοιακού επιδόματος  

Ο μ ό φ ω ν α  

13.  599.  Έγκριση άδειας χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί 

της Εθν. Αμύνης 4, 

Δράμα 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μλεκάνη 

Μιχαήλ ο οποίος ανέφερε πως, για το θέμα απαιτείται 

μεγάλη συζήτηση και με την πίεση χρόνου που υπάρχει, 

είναι δύσκολο να καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα, 

δεδομένου και ότι σήμερα πήρε την εισήγηση λόγω 

προβλήματος του εκτυπωτή του. Το θέμα είναι δύσκολο, 

υπάρχει συνθετότητα και το δυσάρεστο είναι ότι 

υπάρχει και αυθαιρεσία σε σχέση με την προηγούμενη 

σχετική ΑΔΣ  που  θα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο 



όσο περνά ο καιρός. Υπάρχει αυθαιρεσία που όλοι όσοι 

περνούν από το συγκεκριμένο μέρος γνωρίζουν διότι, 

χτυπούν στα τραπεζοκαθίσματα και αυτό είναι και 

αποτέλεσμα και του ελλιπούς ελέγχου, όχι μόνο για το 

συγκεκριμένο κατάστημα αλλά, γενικότερα. Η 

Δημοτική Αστυνομία έχει περισσότερη δουλειά να 

κάνει, όπως επίσης και για το θέμα  των καπνιζόντων. 

 

Ο δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ζαχαριάδης Παύλος, 2) 

Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 3) Χαρίσκος Νικόλαος και 

4) Μυστακίδης Ιωάννης, ανέφεραν πως ψηφίζουν το 

θέμα σύμφωνα με την πρόταση της υπηρεσίας, με την 

προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα για την 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας, 

ανέφερε πως ψηφίζει το θέμα σύμφωνα με την πρόταση 

της υπηρεσίας και αφού εξασφαλίζεται η νομιμότητα της 

απόφασης όπως ανέφερε ο εισηγητής, με την 

προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα για την 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και συμφωνώντας με την 

τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου Μλεκάνη 

Μιχαήλ, σε ότι αφορά στον μεγαλύτερο έλεγχο για την 

τήρηση του νόμου περί ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων 

και καπνιζόντων εντός καταστημάτων.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου ο οποίος ανέφερε πως, είχε 

μειοψηφήσει στην αρχικά σχετική απόφαση 

παραχώρησης, προσθέτοντας πως με τη σημερινή ΑΔΣ, 

βραβεύεται η παρανομία διότι, έχει κλείσει ακόμα και η 

στοά Μπέκου από την ανάπτυξη των 

τραπεζοκαθισμάτων. Είχε προτείνει τη σύνταξη νέου 

κανονισμού λειτουργίας για τα τραπεζοκαθίσματα αλλά, 

δυστυχώς δεν έγινε τίποτα, όχι μόνο για το 

συγκεκριμένο κατάστημα αλλά, γενικότερα για τα 

καταστήματα γύρω από την πλατεία όπου, η Δημοτική 

Αστυνομία θα πρέπει να κάνει περισσότερους ελέγχους. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος, 

ψήφισε λευκό διότι, δεν έχει καταλήξει για το αν η 

συναίνεση του 50% των συνοδιοκτητών επαρκεί. 

Επεσήμανε την αναγκαιότητα σύνταξης νέου 

κανονισμού λειτουργίας καθώς και του ελέγχου τήρησης 

του ήδη υπάρχοντας, προσθέτοντας πως συμφωνεί η 

ελεύθερη ζώνη όδευσης των πεζών να είναι 2,50 μ. από 

την όψη του καταστήματος.   

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, ψήφισε 

το θέμα σύμφωνα με την πρόταση της υπηρεσίας, με την 

προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα για την 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και προσθέτοντας πως 

συμφωνεί η ελεύθερη ζώνη όδευσης των πεζών να είναι 

2,50 μ. από την όψη του καταστήματος.  Ανέφερε επίσης 

πως, η λύση που πρέπει να επιβάλλει η δημοτική αρχή 

και η οποία εφαρμόζεται στο εξωτερικό είναι, να υπάρχει 

κατασκευή από ραμποτέ σανίδι, ύψους 2-3 πόντων, 

μπροστά από τους επιτρεπόμενους χώρους, ομοιόμορφα 

βαμμένο ώστε, να είναι και καλαίσθητο.  

 



14.  600.  Καθορισμός χρονικού 

διαστήματος για την 

ανανέωση των αδειών 

επαγγελματιών 

πωλητών λαϊκών 

αγορών  

Ο μ ό φ ω ν α  

15.  601.  Έκδοση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Βραδέλης Δημήτριος  

Ο μ ό φ ω ν α  

16.  602.  Εξέταση αιτήματος 

μετάθεσης συμβατικού 

χρόνου παράδοσης της 

προμήθειας και 

τοποθέτησης συνθετικού 

χλοοτάπητα στο 

βοηθητικό γήπεδο 

ΔΟΞΑΣ  

Ο εισηγητής του θέματος Σολάκης Άγγελος, αφού 

αναφέρθηκε αναλυτικά στο ιστορικό του θέματος, 

προέτρεψε τον ανάδοχο να τηρήσει τη σύμβαση την 

οποία έχει υπογράψει ο Δ. Δράμας μαζί του, σε όλους 

τους όρους, ιδιαίτερα και ειδικά όσον αφορά την 

πιστοποίηση του αποτελέσματος που θα προκύψει στο 

νέο γήπεδο της Δόξας. Κατά τα λοιπά και επειδή 

υπάρχει όντως ανωτέρα βία, για τέταρτη και τελευταία 

φορά πρότεινε να δοθεί τρίμηνη παράταση, αρχής 

γενομένης από τη λήξη της προηγούμενης, δηλαδή στις 

3-11-2016. Άρα, τρίμηνη παράταση από 3-11-2016 με 

την απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά, όπως ακριβώς 

αναφέρεται και στο έγγραφο του Δ. Δράμας, να τηρήσει 

απαρέγκλιτα όλους τους όρους που κοινά έχουν 

υπογραφεί.  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ ,3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Χαρίσκου Νικολάου και 

5) Μυστακίδη Ιωάννη, οι οποίο ανέφεραν πως, υπάρχει 

μία πρόταση της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία 

ορίστηκε από το ΔΣ και είναι αρνητική με την νέα 

παράταση και μια άλλη πρόταση, που θα ήθελε πολλή 

μεγαλύτερη τεκμηρίωση. Θεωρητικά η Δόξα, σύμφωνα 

με το συμβόλαιο και επειδή έχει παρέλθει η διετία χωρίς 

να έχει ανταποκριθεί ο ανάδοχος, θα μπορούσε να 

ζητήσει το γήπεδο πίσω από τον Δήμο και δεν γνωρίζουν 

ποια την σχέση που δημιουργούταν μεταξύ Δήμου – 

αναδόχου γιατί ο ανάδοχος, θα πρέπει να πληρώσει 

περισσότερα από όσα θα πληρωθεί.. Δεν βλέπουν 

διέξοδο, και επειδή υπάρχει και η πρόταση της επιτροπής 

για την μη χορήγηση παράτασης, συμφωνούν να μην 

δοθεί παράταση. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Χαραλαμπίδη Ανδρέα, ο οποίος ανέφερε πως έχει ως 

αρχή να συμφωνεί με τις προτάσεις της υπηρεσίας. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, σύμφωνα με την πρόταση της 

υπηρεσίας. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, σύμφωνα με την πρόταση 

της υπηρεσίας. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, σύμφωνα με την πρόταση της 



υπηρεσίας. 

 

 
17.  603.  Παράταση συμβατικού 

χρόνου παράδοσης της 

προμήθειας κινητής 

κατασκευής (container) 

για την υλοποίηση 

διαφόρων αθλητικών 

και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων – 

ορισμός μελών 

επιτροπής παραλαβής 

προμήθειας  

Ο μ ό φ ω ν α  

18.  604.  Ασφάλιση ακινήτων 

Δήμου Δράμας  
Ο μ ό φ ω ν α  

19.  605.  Βεβαίωση ποσοστού 

40% επί των 

αμφισβητούμενων 

ποσών λόγω άσκησης 

προσφυγής  

Ο μ ό φ ω ν α  

20.  606.  Ορισμός μελών για την 

επιτροπή 

καταλληλότητας 

σχολικών χώρων  

Ο μ ό φ ω ν α  

21.  607.  Σύναψη 

Προγραμματικής 

Σύμβασης, 

υποστηρικτικών 

ενεργειών για την 

υλοποίηση του έργου με 

τίτλο «Μονάδα 

Επεξεργασίας μη 

Επικίνδυνων Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων ΠΕ 

Δράμας» μεταξύ της 

ΔΙΑΑΜΑΘ και του Δήμου 

Δράμας  

Ο μ ό φ ω ν α  

22.  608.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο 

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ 

ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ»  

Ο μ ό φ ω ν α  

23.  609.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΚ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

Ο μ ό φ ω ν α  

24.  610.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο μ ό φ ω ν α  



ΦΘΟΡΩΝ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»  

25.  611.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 3
ου

 – 4
ου

 

ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ»  

Ο μ ό φ ω ν α  

26.  612.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

Ο μ ό φ ω ν α  

27.  613.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΕΡΓΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ – 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΔΚ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» - 

Ο μ ό φ ω ν α  

28.  614.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ»  

Ο μ ό φ ω ν α  

29.  615.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ  

ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ»  

Ο μ ό φ ω ν α  

30.  616.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ  

ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ»  

Ο μ ό φ ω ν α  

31.  617.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΚ 

ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ»  

Ο μ ό φ ω ν α  

32.  618.  Έγκριση 2
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « Οδοποιία ΤΚ 

Σιδηρονέρου» 

Ο μ ό φ ω ν α  



33.  619.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας  
Ο μ ό φ ω ν α  

34.  620.  Έγκριση της 72/2016 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με τη χορήγηση 

συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών σε δημόσια 

λατομική έκταση 

93,84737στρ. που 

βρίσκεται στη θέση  

«ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στον κ. 

Λιανό Γεώργιο 

Μεοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, η συγκεκριμένη έκταση 

για ερευνητικές εργασίες, βρίσκεται εντός 

προστατευμένης περιοχής natura, χαρακτηρισμένος ως 

φυσικός οικότοπος και οφείλουμε νε τον 

προστατεύσουμε, μόνο κατόπιν κύρους ΜΠΕ (μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)  

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευάγγελου όπως και στην 72/2016 

απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δηλαδή πως, ο 

Δήμος θα πρέπει να αποφασίζει για τη διάθεση των 

χώρων ιδιοκτησίας του και όχι απλά να γνωμοδοτεί.   

 

35.  621.  Έγκριση της 71/2016 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με τη χορήγηση 

συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών σε δημόσια 

λατομική έκταση 

99,97209στρ. που 

βρίσκεται στη θέση 

«ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στον κ. 

Λιανό Γεώργιο  

Μεοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, η συγκεκριμένη έκταση 

για ερευνητικές εργασίες, βρίσκεται εντός 

προστατευμένης περιοχής natura, χαρακτηρισμένος ως 

φυσικός οικότοπος και οφείλουμε νε τον 

προστατεύσουμε, μόνο κατόπιν κύρους ΜΠΕ (μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)  

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευάγγελου όπως και στην 72/2016 

απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δηλαδή πως, ο 

Δήμος θα πρέπει να αποφασίζει για τη διάθεση των 

χώρων ιδιοκτησίας του και όχι απλά να γνωμοδοτεί 

36.  622.  Έγκριση της 81/2016 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την 

κατάργηση και 

απομάκρυνση θέσης 

περιπτέρου επί της οδού 

Κύπρου 15  

Ο μ ό φ ω ν α  

37.  623.  Έγκριση της 82/2016 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την 

κατάργηση και 

απομάκρυνση θέσης 

περιπτέρου επί της οδού 

Κύπρου 175  

Ο μ ό φ ω ν α  

38.   Ενημέρωση σχετικά με 

την πραγματοποίηση 

του ετήσιου τακτικού 

συνεδρίου της ΚΕΔΕ  

 

39.  624.  Έγκριση μετακίνησης 

Δημάρχου Δράμας 

καθώς και των εξόδων 

αυτής 

Ο μ ό φ ω ν α  



40.  625.  Έγκριση μετακίνησης 

Δημοτικού Συμβούλου 

καθώς και των εξόδων 

αυτής 

Ο μ ό φ ω ν α  

41.  626.  Έγκριση της 240/2016 

Α.Ο.Ε., σχετικά με την 

τροποποίηση της αριθ. 

200/2016 ΑΟΕ με θέμα 

«Καθορισμός τέλους 

ξύλινων κατασκευών-

οικίσκων, στους χώρους 

που έχει οριοθετηθεί η 

πραγματοποίηση της 

Ονειρούπολης » & κατ΄ 

επέκταση της 497/2016 

ΑΔΣ με το ίδιο θέμα 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ ,3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Σιδερά Χρυσής ,5) 

Χαρίσκου Νικολάου και 6) Μυστακίδη Ιωάννη, οι 

οποίο ανέφεραν τα παρακάτω: 

 Η άρνηση ψήφου έγκειται στο ότι, πρόκειται ουσιαστικά 

για έναν διαγωνισμό που ξεκίνησε με άλλους όρους και 

διεξάγεται με άλλους όρους. Είναι τρανταχτή περίπτωση 

ακυρότητας, δηλαδή εξ ορισμού είναι άκυρη γιατί, 

ξεκίνησε με άλλα ποσά που θα έπρεπε να καταβάλλουν οι 

δικαιούχοι, ζητούσε μεγαλύτερα ποσά, οπότε απέκλειε 

κάποιους, και τώρα με μικρότερα ποσά, τους κάνει 

δικαιούχους. Στη συνέχεια πρότειναν να γίνει η διαδικασία 

εξ αρχής, προκειμένου να συμμετέχουν και κάποιοι που 

αποκλείστηκαν αρχικά εξ αιτίας των μεγαλυτέρων ποσών 

που θα έπρεπε να καταβάλλουν σύμφωνα με την αρχική 

απόφαση, στην οποία εξ αρχής είχαν τονίσει ως παράταξη 

ότι υπάρχει πρόβλημα αλλά, η δημοτική αρχή δεν ακούει 

κάποιους με μεγαλύτερη εμπειρία.  Επιπλέον, δεν έχει 

διανεμηθεί το 15715/4-44-16  έγγραφο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης , δεν 

έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα που σε αυτό αναφέρονται 

και εντούτοις , η δημοτική αρχή προχωρά σε 

τροποποίηση. Ακόμη ένας λόγος ακυρότητας της 

παρούσας απόφασης. 

 

 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, καταψηφίζοντας ότι έχει σχέση 

με την Ονειρούπολη διότι, έχουν καταθέσει ως παράταξη 

συνολική πρόταση για την Ονειρούπολη, η φιλοσοφία 

της οποίας, δεν έχει καμία σχέση με την Ονειρούπολη 

που διοργανώνεται. 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου,  ο οποίος ανέφερε πως 

συμφωνεί με την τοποθέτηση της μείζονος 

αντιπολίτευσης, λέγοντας πως μειώνονται ξαφνικά τα 

τέλη, εξαφανίζονται οι χορηγίες και δεν ξέρει κανείς τι 

ακριβώς συμβαίνει. 

   
Ο εισηγητής του θέματος, δημοτικός σύμβουλος 

Σολάκης Άγγελος ανέφερε πως, δεν υπάρχει ούτε ένας 

δραμινός που δεν θέλει να γίνει η Ονειρούπολη και πως 

πρέπει να στηρίζεται η εκδήλωση. Η εκδήλωση διανύει 

την 2
η
 δεκαετία, χωρίς κανονισμό λειτουργίας αλλά 

κάλιο αργά παρά ποτέ. Σήμερα αναφέρονται δύο ποσά, 

και αν ενδεχομένως υπάρξουν άλλα ποσά, δεν είναι 

αρμόδιο το ΔΣ γιατί, άλλος φορέας θα τα εισπράξει. Θα 

υπάρξει κανονισμός λειτουργίας που θα λύνει πολλά 

προβλήματα και θα διέπει τη σχέση του Δήμου με την 

ΔΕΚΠΟΤΑ και θα αναφέρεται αναλογικά στην εμπλοκή 

του κάθε φορέα για την διοργάνωση της εκδήλωσης.  

 



42.  627.  Κλήρωση δικαιούχων 

οικίσκων 

«ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ» 

για τη συμμετοχή τους 

στη Χριστουγεννιάτικη 

αγορά  

Ο μ ό φ ω ν α  

43.  628.  Επιλογή δικαιούχων για 

την χορήγηση αδειών 

συμμετοχής στη 

Χριστουγεννιάτικη 

Αγορά πέριξ του 

Δημοτικού Κήπου στα 

πλαίσια της 

Χριστουγεννιάτικης 

εκδήλωσης 

«Ονειρούπολη 2016 – 

2017». 

Ο μ ό φ ω ν α  

 

Δράμα   22-11-2016 

 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  

 


