
ΘΕΜΑTA ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚAN ΣΤΗN   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20/22-10-12 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 
       
Οι δημοτικοί σύμβουλοι 1) Σιδερά Χρυσή , 2) Θωμάς Μαργαρίτης  και 3) Ευμοιρίδης Κων/νος , ο 
Πρόεδρος της ΔΚ Ξηροποτάμου καθώς και ο πρόεδρος της ΤΚ Καλλιφύτου, αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος       
Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος , αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 
συζήτηση του 10ου τακτικού θέματος   
Η πρόεδρος της ΔΚ Δράμας ψήφισε τα τακτικά καθώς και τα έκτακτα θέματα 
  
       
 
 
 
 

Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  471.  Πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης 
(Ονειρούπολη Δράμας 2012)  και χορήγηση άδειας 
για ανέγερση προσωρινών λυόμενων κατασκευών 
στο Δημοτικό Κήπο , την Πλατεία της Δράμας και σε 
Τμήμα της Οδού Εθνικής Αμύνης, για τις ανάγκες 
της εκδήλωσης «Ονειρούπολη 2012-2013» κατά την 
εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς (από 4-12-2012 έως 5-1-2013)   

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Παπαδόπουλου 
Γεωργίου, 2) Χατζηγιάννη 
Αναστασίου, 3) Μαμσάκου 
Χριστοδούλου, 4) Δάντζερα 
Ιωάννη, 5) Παπαεμμανουήλ 
Γρηγορίου και 6) Χαραλαμπίδη 
Ανδρέα, και μόνο για την 
προσθήκη ανέγερσης προσωρινών 
λυομένων κατασκευών και σε 
τμήμα της οδού Εθνικής Αμύνης  
από την πλευρά του Δημοτικού 
Κήπου και κατά μήκος αυτού στο 
ένα ίχνος (από την πλευρά του 
Δημ. Κήπου), συμφωνώντας με την 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης 
καθώς και με την ανέγερση 
προσωρινών λυομένων 
κατασκευών στον Δημοτικό Κήπο 
και την  Πλατεία  της  Δράμας 
      Μειοψηφούντος των 
δημοτικών συμβούλων: 1) Σούτου 
Κων/νου και 2) Τερζή Ανέστη , και 
μόνο για την προσθήκη ανέγερσης 
προσωρινών λυομένων 
κατασκευών και σε τμήμα της οδού 
Εθνικής Αμύνης  από την πλευρά 
του Δημοτικού Κήπου και κατά 
μήκος αυτού στο ένα ίχνος (από 
την πλευρά του Δημ. Κήπου), 
συμφωνώντας με την 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης 
καθώς και με την ανέγερση 
προσωρινών λυομένων 
κατασκευών στον Δημοτικό Κήπο 
και την  Πλατεία  της  Δράμας 
     Μειοψηφούντος του δημοτικού 
συμβούλου Μήτρου Γεωργίου, 
χωρίς να είναι  αντίθετος στην 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης, 
αλλά στα χαρακτηριστικά που 
παρουσιάζει και αφορούν   στο 
κόστος της εκδήλωσης, στο τι 
πολιτισμό και αναψυχή προσφέρει 
στην κρίσιμη κυρίως παιδική 



ηλικία 

2.  472.  Πρόταση λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης αγοράς 
στον Δημοτικό Κήπο, στην Πλ. Ελευθερίας και επί 
της οδού Εθν.Αμύνης  από την πλευρά του 
Δημοτικού Κήπου και κατά μήκος αυτού στο ένα 
ίχνος (από την πλευρά του Δημ. Κήπου)   

 Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Παπαδόπουλου 
Γεωργίου, 2) Χατζηγιάννη 
Αναστασίου, 3) Μαμσάκου 
Χριστοδούλου, 4) Δάντζερα 
Ιωάννη, 5) Παπαεμμανουήλ 
Γρηγορίου και 6) Χαραλαμπίδη 
Ανδρέα, εμμένοντας στη θέση της 
παράταξής τους, όπως αυτή 
εκφράσθηκε από τα μέλη της τόσο 
στο Συμβούλιο της ΔΚ Δράμας όσο 
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
διότι, η δημοτική αρχή προσπαθεί 
να κάνει την Ονειρούπολη μια 
εμποροπανήγυρη και τίποτα 
παραπάνω, χάνοντας με αυτό τον 
τρόπο την αίγλη της , με 
ωφελούμενη μερίδα επαγγελματιών 
και όχι περισσοτέρων. 
      Μειοψηφούντος του δημοτικού 
συμβούλου Τερζή Ανέστη  διότι 
είναι αντίθετος στην ανέγερση 
προσωρινών λυομένων 
κατασκευών και σε τμήμα της οδού 
Εθνικής Αμύνης  από την πλευρά 
του Δημοτικού Κήπου και κατά 
μήκος αυτού στο ένα ίχνος (από 
την πλευρά του Δημ. Κήπου). 
Θεωρεί ότι η επέκταση αυτή , που 
αποσκοπεί σε οφέλη μόνο 4-5 
επαγγελματιών, θα είναι εξαιρετικά 
επικίνδυνη κυρίως για τα παιδιά, 
πέρα απ΄ το γεγονός ότι το πίσω 
μέρος των σπιτιών προς την 
Εθνικής Αμύνης, αισθητικά θα 
χαλά την όλη εικόνα . 
     Μειοψηφούντος του δημοτικού 
συμβούλου Μήτρου Γεωργίου, 
χωρίς να είναι  αντίθετος στην 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης, 
αλλά στα χαρακτηριστικά που 
παρουσιάζει και αφορούν   στο 
κόστος της εκδήλωσης, στο τι 
πολιτισμό και αναψυχή προσφέρει 
στην κρίσιμη κυρίως παιδική 
ηλικία.  

3.  473.  Επιβολή δημοτικού τέλους για οικίσκους  
ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ   

Ομόφωνα 

4.  474.  Έγκριση υποβολής πρότασης «Αισθητική 
αναβάθμιση – ανάδειξη περιοχής  (αριθμό. 361 
αγρ/χιο) πλησίον Ενυδρείου Μυλοποτάμου» στα 
πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του Τοπικού προγράμματος Άξονα 4 
του Π.Α.Α. (LEADER) της Ο.Τ.Δ. «Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» στο Υπομέτρο L323, 
Δράση  L323-1   

Ομόφωνα 

5.  475.  Έγκριση για υποβολή πρότασης ένταξης του έργου 
με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ», στο 
πλαίσιο του τοπικού προγράμματος του άξονα 4 του 
Π.Α.Α. (LEADER) Νομού Δράμας   

Ομόφωνα 

6.  476.  Έγκριση για υποβολή πρότασης ένταξης του έργου 
με τίτλο «Προβολή και προώθηση πρότασης 

Μειοψηφούντος του δημοτικού 
συμβούλου Μήτρου Γεωργίου, ο 



εναλλακτικού τουρισμού για τη Δραμινή ύπαιθρο» 
στο  πλαίσιο του τοπικού προγράμματος του άξονα 4 
του Π.Α.Α. (LEADER) Νομού Δράμας   

οποίος ανέφερε ότι, πάγια θέση του 
είναι να έχει αντιρρήσεις σε 
ζητήματα εναλλακτικού τουρισμού 
που κατά τα άλλα είναι 
αποτυχημένα, προτείνοντας να 
κατατίθενται προτάσεις τέτοιες , 
ώστε τα χρήματα να 
χρησιμοποιούνται για ποιο 
αναγκαίες υποδομές, όπως για 
παράδειγμα για το 5ο θέμα.  
 

7.  477.  Έγκριση για υποβολή πρότασης ένταξης του έργου 
με τίτλο «Στήριξη των πολιτιστικών θεσμών 
“Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Ξηροποτάμου” και 
«Αράπηδες Μοναστηρακίου» του Δήμου Δράμας, 
στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος του άξονα 4 
του Π.Α.Α. (LEADER) Νομού Δράμας   

Μειοψηφούντος του δημοτικού 
συμβούλου Μήτρου Γεωργίου, ο 
οποίος ανέφερε ότι, πάγια θέση του 
είναι να έχει αντιρρήσεις σε 
ζητήματα εναλλακτικού τουρισμού 
που κατά τα άλλα είναι 
αποτυχημένα, προτείνοντας να 
κατατίθενται προτάσεις τέτοιες , 
ώστε τα χρήματα να 
χρησιμοποιούνται για ποιο 
αναγκαίες υποδομές και 
συμπληρώνοντας ότι, οι 
πολιτιστικοί θεσμοί «Φεστιβάλ 
παραδοσιακών χορών 
Ξηροποτάμου »και «Αράπηδες 
Μοναστηρακίου» μπορούν να 
στηριχθούν από τη ΔΕΚΠΟΤΑ 
 

8.  478.  Αλλαγή τίτλου του έργου: «Παρεμβάσεις στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις του γηπέδου (περίφραξη, 
ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ και γήπεδο 5χ5) ΤΔ 
Χωριστής.», KA 30.7326.18   

Ομόφωνα 

9.  479.  Υποβολή Απολογιστικών Οικονομικών Στοιχείων Γ΄ 
Τριμήνου 2012   

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση των 
δημοτικών συμβούλων: 1) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) 
Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 4) 
Δάντζερα Ιωάννη, 5) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα ότι, 
συμφωνούν με την έκθεση 
απολογιστικών στοιχείων Γ΄ 
τριμήνου 2012 Δήμου Δράμας, 
όσον αφορά τη λογιστική 
αποτύπωση αλλά, διαφωνούν με 
την αποτύπωση του 
προϋπολογισμού 

10.  480.  Κατανομή πιστώσεων στις Δημοτικές και Τοπικές 
Κοινότητες για κάλυψη επενδυτικών δαπανών οικ. 
έτους 2013   

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Παπαδόπουλου 
Γεωργίου, 2) Χατζηγιάννη 
Αναστασίου, 3) Μαμσάκου 
Χριστοδούλου, 4) Δάντζερα 
Ιωάννη, 5) Παπαεμμανουήλ 
Γρηγορίου και 6) Χαραλαμπίδη 
Ανδρέα διότι δεν συμφωνούν σε 
καμία μείωση σε σχέση με τις 
προεκλογικές δεσμεύσεις της 
δημοτικής αρχής το 2010, όταν ήδη 
είχε ξεκινήσει η κρίση και ήταν 
γνωστό το τι θα ακολουθήσει και 
φυσικά σε καμία περίπτωση δεν 
καλύπτεται το κενό με 



προγράμματα του ΕΣΠΑ ή με την 
παγία προκαταβολή που είναι 
5.000,00 € με 6.000,00 €. Η δημοτική 
αρχή αδικεί τα ΤΔ , τα έχει 
ισοπεδώσει και το κυριότερο είναι 
ότι δεν το γνωρίζει, διότι ούτε καν 
τα επισκέπτεται για να δει την 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται. 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού 
συμβούλου Σούτου Κων/νου ως 
ένδειξη διαμαρτυρίας για τη 
μείωση των κονδυλίων και για όλα 
όσα συμβαίνουν 
 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού 
συμβούλου Τερζή Ανέστη, ο οποίος 
ανέφερε ότι, συντελείται ένα 
έγκλημα σε βάρος κυρίως των 
μικρών ΤΔ με εμφανή 
αποτελέσματα. Υπάρχουν σημεία 
στα ΤΔ που εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια έχουν να γίνουν 
παρεμβάσεις και σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να 
συντηρηθούν, πόσο μάλλον να 
ξεκινήσει κάποια παρέμβαση εξ 
αρχής.  
       
 Μειοψηφούντος του δημοτικού 
συμβούλου, Μήτρου Γεωργίου 
διότι, ότι παρουσιάζεται είναι 
σχέδια επί χάρτου και μια 
κατανομή, που ίσως δεν δοθεί. 
Τόνισε επίσης ότι, δεν πρέπει να 
περιορίζεται η Τοπική Αυτ/ση σε 
ότι δίνει το Κεντρικό Κράτος, αλλά 
να εξετάζει ποιες είναι οι 
πραγματικές ανάγκες των 
Δημοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων, οι οποίες πράγματι 
είναι πολλές.  
 
Η Πρόεδρος της ΔΚ Δράμας καθώς 
ο πρόεδρος της ΔΚ Χωριστής, 
ψήφισαν το θέμα  

 

11.  481.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012   Ομόφωνα 
 

12.  482.  Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης 
ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση   

Ομόφωνα 

13.  483.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 
έργου «Συντήρηση Εθνικού Δικτύου 2011»   

Ομόφωνα 

14.  484.  Επέκταση δικτύου ΔΕΗ στην Τ.Κ. Νικοτσάρα   Ομόφωνα 

15.  485.  Μετατόπιση Δικτύου ΔΕΗ   Ομόφωνα 

16.  486.  Παράταση χρόνου παράδοσης ειδών διεθνούς 
διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού ειδών 
μονάδων ειδικής αγωγής καθώς και των τμημάτων 
ένταξης   

Ομόφωνα 

17.  487.  Αδελφοποίηση του Δήμου Δράμας με τον Δήμο 
Κονάκ (Konac) της περιοχής της Σμύρνης στην 
Τουρκία   

Ομόφωνα 



18.  488.  Ανανέωση άδειας  παραγωγού πωλητού στη λαϊκή 
αγορά του Δήμου Δράμας     

Ομόφωνα 

 

19.  489.  Ανανέωση άδειας  παραγωγού πωλητού στη λαϊκή 
αγορά του Δήμου Δράμας     

Ομόφωνα 

20.  490.  Ανανέωση αδειών  παραγωγών πωλητών στη λαϊκή 
αγορά του Δήμου Δράμας     

Ομόφωνα 

21.  491.  Χορήγηση άδειας πωλητού λαϊκής αγοράς   Ομόφωνα 

22.  492.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής  ποσού από 
χρηματικούς καταλόγους για τέλη 2% επί των 
ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών καταστημάτων οικ. ετών 
2005 & 2006   

Ομόφωνα 

23.  493.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής  ποσού από 
χρηματικούς καταλόγους για τέλη 2% επί των 
ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών καταστημάτων οικ. έτους 
2006   

Ομόφωνα 

24.  494.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής  από χρηματικό 
κατάλογο τελών κοινοχρήστων χώρων    

Ομόφωνα 

25.  495.  Διαβίβαση αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου   

Ομόφωνα επί  της υπ΄ αριθμ. 
60517/10-10-12 αίτησης του Μ….. 
Γ…. του Θ…, που λειτουργεί 
κατάστημα (καφετέρια) επί της οδού 
……και αναλυτικότερα: 
 

1) Επί του πρώτου 
αιτούμενου χώρου, 
επιτρέπει  τη χρήση 
κοινόχρηστου χώρου για 
ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων, 
έμπροσθεν της όψης του 
καταστήματος επί της οδού 
….,   ….μ Χ …μ, έτσι όπως 
αποτυπώνεται στο σχετικό 
σχεδιάγραμμα, με 
απολύτως ελεύθερο χώρο 
πλάτους 3,5 μ. για τη 
συνεχή, ασφαλή και 
ανεμπόδιστη κυκλοφορία 
κάθε κατηγορίας χρηστών 
καθώς και για την 
προσπέλαση και 
εξυπηρέτηση οχημάτων 
εκτάκτου ανάγκης  

2) Επί του δευτέρου και 
τρίτου αιτούμενου χώρου 
3,50 μέτρων, έναντι του 
καταστήματος και στο ----, 
όπου βρίσκεται ---- και 
επειδή το πλάτος του 
πεζοδρόμου στο σημείο 
είναι .. μέτρα και απαιτείται 
για τη συνεχή, ασφαλή και 
ανεμπόδιστη κυκλοφορία 
κάθε κατηγορίας χρηστών 
καθώς και για την 
προσπέλαση και 
εξυπηρέτηση οχημάτων 
εκτάκτου ανάγκης πλάτους 
…. μέτρων απολύτως 
ελεύθερο σε όλο το μήκος 
και πλάτος του αιτούμενου 
χώρου (περιμετρικά), δεν 



επιτρέπει τη χρήση 
κοινόχρηστου χώρου για 
ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων 

3) Επί του τέταρτου 
αιτούμενου χώρου, 
διάστασης …. μ. Χ …μ. που 
βρίσκεται ……….και επειδή 
το πλάτος του διαδρόμου 
στο σημείο είναι …. μ. και ο 
χώρος του πεζοδρομίου που 
απαιτείται για τη συνεχή , 
ασφαλή και ανεμπόδιστη 
κυκλοφορία κάθε 
κατηγορίας χρηστών 
σύμφωνα με την αριθμό. 
52907/28-12-2012 απόφαση 
του Υπουργού 
περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής 
(ελεύθερη ζώνη όδευσης 
πεζών) είναι 1,50 μέτρα 
απολύτως ελεύθερα, 
επιτρέπει  τη χρήση 
κοινόχρηστου χώρου …. μ 
Χ …. μ. , για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων 

 

26.  496.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (7)  Ομόφωνα 

27.  497.  Έγκριση της 81/2012 απόφασης του ΔΣ του 
Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους Δράμας, σχετικά με την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 

Ομόφωνα 

28.  498.  Αποδοχή χρηματοδότησης για την καταβολή εφάπαξ 
αποζημίωσης σε υπαλλήλους του πρώην Εθνικού 
Οργανισμού Πρόνοιας (ΕΟΠ) , ΠΟΣΟΎ 40.873,00 € 

Ομόφωνα 

29.  499.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (3) Ομόφωνα 

30.  500.  Λύση μίσθωσης του αναψυκτηρίου στο άλσος 
Κουδουνίων 

Ομόφωνα 

31.  501.  Διαβίβαση της με αριθμό 34/2012 απόφασης της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με την 
γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
έτους 2013-2014 

Ομόφωνα 

32.  502.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού 
εδάφους για το έργο «Οδοποιία Τοπ. Κοιν. 
Σιδηρονέρου και Οικισμών αυτής» 

Ομόφωνα 

33.  503.  Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα ‘Όταν η τέχνη 
συναντά την πρόληψη. Οικονομική κρίση και 
αυτοκτονία. Η αυτοκτονία μπορεί να προληφθεί» 

Ομόφωνα 

34.  504.  Υποβολή πρότασης του Δήμου Δράμας στα πλαίσια 
της 3ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 
προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
«ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» (Προτάσεις 
στρατηγικών έργων) και συγκεκριμένα στον άξονα 
προτεραιότητας 1: «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» και στον 
τομέα παρέμβασης 1.3. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Της ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» 

Ομόφωνα 

 
Δράμα   24 -10-2012 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας    
 
Μυροφόρα Ψωμά  


