
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚAN ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22/09-12-2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
  
      Ο κ. Δήμαρχος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου εκτάκτου θέματος, λόγω 
ανειλημμένων υποχρεώσεων. 
      Ο δημοτικός σύμβουλος Ρεμόντης Θεμιστοκλής, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου 
εκτάκτου θέματος 
      Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Παπαδόπουλος Γεώργιος, 2) Χατζηγιάννης Αναστάσιος, 3) Μαμσάκος 
Χριστόδουλος, 4) Δάντζερας Ιωάννης, 5) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος και 6) Τερζής Ανέστης, αποχώρησαν 
από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου εκτάκτου θέματος, διαμαρτυρόμενοι για τη μη τήρηση της 
διαδικασίας. 
      Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου 
εκτάκτου θέματος. 
      Ο πρόεδρος της ΔΚ Ξηροποτάμου, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου εκτάκτου 
θέματος. 
 
 

Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  599.  1
Ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 

Συγκρότηση διαπαραταξιακής 
επιτροπής, για την σύνταξη 
ψηφίσματος σχετικά με 
δημοσιεύματα για κατάργηση της 
ΔΕΥΑ Δράμας, λαμβάνοντας υπόψη 
εκτός από το ψήφισμα που ανέγνωσε 
η πρόεδρος του συλλόγου 
εργαζομένων, ψηφίσματα και άλλων 
φορέων.  

Ομόφωνα 

2.  600.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 279/2013 
απόφασης της ΔΕΥΑΔ, σχετικά με 
την Τιμολογιακή Πολιτική της 
Επιχείρησης οικ. έτους 2014 

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου 

Χαραλαμπίδη Ανδρέα διότι, η δημοτική αρχή δεν 
τηρεί την προεκλογική δέσμευσή της περί μείωσης 
κατά 50% του τιμολογίου της ΔΕΥΑΔ εντός της 
τριετίας, δηλώνοντας ότι συμφωνεί με τις 
προσθήκες που αναφέρονται στην απόφαση του ΔΣ 
της Επιχείρησης  και προτείνοντας  να γίνει 
αναλογιστική οικονομική μελέτη από εξειδικευμένο 
προσωπικό και εάν υπάρχει δυνατότητα 
οποιασδήποτε μείωσης , η μείωση αυτή να γίνει 
οριζόντια όσον αφορά την αξία του νερού. Στο 
τέλος πρότεινε την ένταξη του Οικισμού 
Πανοράματος στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΚ 
Καλλιφύτου διότι ο Οικισμός ανήκει στο 
Αγρόκτημα Καλλιφύτου. 
 
Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου, ο οποίος με δεδομένο ότι το 
νερό είναι αγαθό και όχι εμπόρευμα, και με 
δεδομένη την αντιλαϊκή πολιτική της δημοτικής 
αρχής, πρότεινε γενναία μείωση του τιμολογίου 
κατά 50%, κλιμακωτά σε σχέση με την απώλεια των 
εισοδημάτων των καταναλωτών 
 

3.  601.  Έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας 2014 
του Νομικού Προσώπου Δήμου 
Δράμας  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, η στοχοθεσία αποτελεί 
συνέχεια του προϋπολογισμού 2014, τον οποίο 
καταψήφισε σε προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ, 
διαφωνώντας τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και 
στο σκέλος των εξόδων, τονίζοντας ότι είναι 
ανταποδοτικά τα τροφεία ανεξαρτήτου της 
κλιμάκωσης που υπάρχει.    
 

4.  602.  Έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας 2014 Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 



του Πολιτιστικού Οργανισμού 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
Δράμας  

Μήτρου Γεωργίου διότι, η στοχοθεσία αποτελεί 
συνέχεια του προϋπολογισμού 2014, τον οποίο 
καταψήφισε σε προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ 
και για τους λόγους που σε αυτήν αναφέρονται. 
 

5.  603.  Αποδοχή χρηματοδότησης για 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών  και 
δαπανών θέρμανσης των σχολείων, 
αποδοχή  χρηματοδότησης από το 
Υπουργείο Πολιτισμού για την 
κάλυψη δαπανών προγράμματος 
αθλητισμού  – 20η Αναμόρφωση 
προϋ/σμού οικ. έτους 2013 

Ομόφωνα 

6.  604.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 33/2013 
απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με την 
κατανομή Δ΄ δόσης , ποσού 154.771,29 
€ των ΚΑΠ έτους 2013 στις σχολικές 
επιτροπές πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 
σχολικών μονάδων  

Ομόφωνα 

7.  605.  5
η Αναμόρφωση του Νομικού 

Προσώπου Δήμου Δράμας  
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, υπάρχει μείωση εσόδων 
από τον Δήμο και μείωση ενός μεγάλου μέρους 
λειτουργικών δαπανών, ενώ πρέπει να λειτουργεί 
το ΝΠ σύμφωνα με τις ανάγκες που είναι πολύ 
μεγάλες 

8.  606.  4
η Αναμόρφωση του Πολιτιστικού 

Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους Δράμας  

Ομόφωνα 

9.  607.  Απόδοση χρηματοδότησης στη 
σχολική επιτροπή Α/θμιας 
Εκπαίδευσης για την αμοιβή 
σχολικών τροχονόμων περιόδου β΄ 
εξαμήνου 2013  

Ομόφωνα 

10.  608.  Έκδοση εγγυητικής επιστολής από 
την Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας  

Ομόφωνα 

11.  609.  Διαγραφή ποσού από χρηματικό 
κατάλογο για βεβαιωμένα μισθώματα 
Δ΄ τριμήνου 2013  

Ομόφωνα 

12.  610.  Μείωση μισθώματος κυλικείων 
δημοτικού γυμναστηρίου 
αθλοπαιδιών – δημοτικού 
κολυμβητηρίου Δ. Δράμας - 
Εισηγητής Ζαχαριάδης Παύλος 

Ομόφωνα 

13.  611.  Ασφάλιση ακινήτων Δήμου Δράμας  Ομόφωνα 

14.  612.  Τροποποίηση Σχεδίου στο ΟΤ 1013 
(περιοχή Ανατολικά του ΒΔ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ του Δήμου 
Δράμας) προς άρση επιβληθέντος 
ρυμοτομικού βάρους και διόρθωση 
σφάλματος που διαπιστώθηκε στο 
τοπογραφικό διάγραμμα που 
συνοδεύει την τροποποίηση του 
εγκεκριμένου σχεδίου με αρ. πρωτ. 
ΤΠΠ 32387/7-12-1998 Απόφαση 
Νομάρχη Δράμας  

Ομόφωνα 

15.  613.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής 
παραλαβής του έργου 
«Τσιμεντοστρώσεις Νεκροταφείων 
ΤΚ Κουδουνίων»  

Ομόφωνα 

16.  614.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Συντήρηση 
Εθνικού Δικτύου 2011»  

Ομόφωνα 



17.  615.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση 
κοινοτικών Νεκροταφείων 
Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής»  

Ομόφωνα  

18.  616.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Δημοτική 
οδοποιία Δράμας 2011»  

Ομόφωνα 

19.  617.  Γνωμοδότηση για τη χορήγηση 
συναίνεσης ερευνητικών εργασιών 
σε δημόσια λατομική έκταση 75,69 
στρ. στην περιοχή Βαθυλάκου της ΤΚ 
Μοναστηρακίου στους κ.κ. Σγούρο 
Ιωάννη, Θεοδωρίδη Κων/νο και 
Παναταζίδη Ιωάννη  

Ομόφωνα 

20.  618.  Γνωμοδότηση για τη μίσθωση 
δημόσιας λατομικής έκτασης 
53,38297 στρ. στην περιοχή 
Δενδράκια της ΤΚ Λιβαδερού από 
την εταιρεία «Ι. ΜΠΥΡΟΣ – Φ. 
ΠΑΪΣΙΟΣ – Γ. ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.»  

Ομόφωνα 

21.  619.  Τροποποίηση 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 

22.  620.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός 
έδρας υπαλλήλων Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

23.  621.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
απόρων δημοτών  

Ομόφωνα 

24.  622.  2
Ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 

Έγκριση της με αριθμό 34/2013 
απόφασης της ΔΕΠ που αφορά στην 

κατανομή ποσού 233.401,67 € στις 
σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για 
κάλυψη δαπανών θέρμανσης των 
σχολικών μονάδων 

Ομόφωνα 

25.  623.  3
Ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 

Υλοποίηση δράσεων του τμήματος 
παιδείας, διά βίου μάθησης και 
πολιτισμού του Δήμου Δράμας 

Ομόφωνα 

26.  624.  4
Ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 

Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία 
RAYCAP 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, αρχικά 
ζήτησε να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος, 
προκειμένου να επανέλθει σε ειδική συνεδρίαση, με 
την παρουσία του μελετητή και των φορέων που 
εμπλέκονται, προκειμένου να συζητηθούν 
προβλήματα όπως το κυκλοφοριακό, η άποψη του 
εμπορικού συλλόγου αλλά, μετά τις διευκρινήσεις 
που δόθηκαν ψήφισε θετικά για το θέμα. 
 

 
 
Δράμα   11-12-2013 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας    
Μυροφόρα Ψωμά δ 


