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Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  507.  Επιβολή δημοτικού τέλους ελεγχόμενης 
στάθμευσης και προστίμων αυτής  

Μειοψηφούντων των  δημοτικών 
συμβούλων: 1) Σούτου Κων/νου, 2) 
Τερζή Ανέστη και 3) Μελισσινού 
Στυλιανού διότι θεωρούν ότι έτσι 
όπως εισάγεται η πρόταση, μόνο 
προβλήματα θα δημιουργήσει, 
προτείνοντας η πρώτη ώρα 
στάθμευσης να είναι δωρεάν και 
όσον αφορά στην κλιμάκωση του 
τέλους, 2,00 € ή 2,50 € ή 3,00 € για 
τις επόμενες 5-6 ώρες 
Μειοψηφούντος του  δημοτικού 
συμβούλου Μήτρου Γεωργίου, ο 
οποίος είναι αντίθετος στην 
επιβολή κάθε νέου μέτρου, το οποίο 
φυσικά θα κριθεί από την 
αποτελεσματικότητά του καθώς και 
από την αποδοχή του από τους 
δημότες, όταν υπάρχουν 
παραδείγματα όμορων δήμων όπου 
δεν υπήρξε ανταπόκριση.    
 

2.  508.  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012   Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Παπαδόπουλου 
Γεωργίου, 2) Χατζηγιάννη 
Αναστασίου, 3) Μαμσάκου 
Χριστοδούλου, 4) Παπαεμμανουήλ 
Γρηγορίου και 5) Χαραλαμπίδη 
Ανδρέα, επί  της προτεινόμενης 
αναμόρφωσης, εκτός από τους ΚΑ 
που αφορούν στις αποδοχές, 
αναφερόμενοι σε συγκεκριμένους 
Κ.Α., όπως για τη δημιουργία του  
Κ.Α. 30.7326.52 με τίτλο 
«Κατασκευή κοινωνικού 
λαχανόκηπου»  με το ποσό των 
195.000,00 € , όχι για να μην γίνουν 
, αλλά γιατί θεωρούν ότι είναι 
υπερβολικά υψηλό , και για την 
μείωση του Κ.Α.35.7322.02 με τίτλο 
«Νέες παιδικές χαρές», όταν σε 
προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ, 
εκφράστηκε από όλες τις 
παρατάξεις η αγωνία για τη σωστή 
λειτουργία αυτών, κ. ά.., 
υπενθυμίζοντας στο τέλος τη 
δημοτική αρχή πως λειτουργούσε 
ως αντιπολίτευση στο θέμα των 
τροποποιήσεων του 
προϋπολογισμού.    
Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Σούτου Κων/νου, 2) 



Τερζή Ανέστη και 3) Μελισσινού 
Στυλιανού και μόνο για τη 
δημιουργία του  Κ.Α. 30.7326.52 με 
τίτλο «Κατασκευή κοινωνικού 
λαχανόκηπου»  με το ποσό των 
195.000,00 €, όχι για να μην γίνουν, 
αλλά γιατί θεωρούν ότι το ποσό 
είναι υπερβολικά υψηλό, με την 
παρατήρηση του δημοτικού 
συμβούλου Μελισσινού Στυλιανού 
περί συνεχών αναμορφώσεων του 
προϋπολογισμού 
Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Ευμοιρίδη Κων/νου 
και 2) Γεωργίου Κάργα και μόνο 
για τη δημιουργία του  Κ.Α. 
30.7326.52 με τίτλο «Κατασκευή 
κοινωνικού λαχανόκηπου»  με το 
ποσό των 195.000,00 €, όχι για να 
μην γίνουν, αλλά γιατί θεωρούν ότι 
το ποσό είναι υπερβολικά υψηλό. 
Μειοψηφούντος του δημοτικού 
συμβούλου Μήτρου Γεωργίου επί  
της προτεινόμενης αναμόρφωσης 
και συγκεκριμένα για τη 
δημιουργία των Κ.Α. 00.6162.10, 
10.7518.03 και 30.7326.52. 
 

3.  509.  Επανυποβολή πρότασης για το έργο με τίτλο 
«Κατασκευή κόμβου πρόσβασης σε ΣΜΑ – ΚΔΑΥ 
Δήμου Δράμας» στην 58η Πρόσκληση της 
Περιφέρειας    

Ομόφωνα 

4.  510.  Έγκριση σύμβασης χρησιδανείου   Ομόφωνα 

5.  511.  Αποδοχή χρηματοδότησης για τη καταβολή της 
εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του 
Δήμου για τη διενέργεια των βουλευτικών 
εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012   

Ομόφωνα 

6.  512.  Συμμετοχή του Δήμου Δράμας στην 28η Διεθνή 
Έκθεση Τουρισμού (PHILOXENIA)   

Ομόφωνα 

7.  513.  Μετακίνηση μελών Επιτροπής Τουριστικής 
προβολής και Ανάπτυξης   

Ομόφωνα 

8.  514.  Έγκριση της 106/2012 απόφασης του ΔΣ της 
ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού αυτής, οικ. έτους 2012   

Ομόφωνα 

9.  515.  Έγκριση της 40/2012 απόφασης του ΔΣ  ΝΠΔΔ, 
σχετικά με την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού αυτού, οικ. έτους 2012   

Ομόφωνα 

10.  516.  Πρόταση – αρχική προσέγγιση σχετικά με την 
αξιοποίηση τεσσάρων (4) αποδεσμευόμενων 
στρατοπέδων του Γ.Ε.Σ. στην ευρύτερη περιοχή 
της πόλης της Δράμας   

Ομόφωνα 

11.  517.  Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης 
σύμφωνα με την πράξη 1/1989   

Ομόφωνα 

12.  518.  Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης 
σύμφωνα με τις πράξεις 9/1986 και 17/1986  

Ομόφωνα 

13.  519.  Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης 
σύμφωνα με τις πράξεις 2/1996 και 2/1996  

Ομόφωνα 

14.  520.  Έγκριση υψομετρικών μελετών στο πλαίσιο της 
Μελέτης Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Επέκτασης 
Νέας Σεβάστειας (1/2012)  

Ομόφωνα 



15.  521.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία ΤΚ Κ. 
Αγρού»  

Ομόφωνα 

16.  522.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία ΤΚ 
Νικοτσάρα»  

Ομόφωνα 

17.  523.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διάστρωση 
διαδρόμων Α΄Νεκροταφείων»   

Ομόφωνα 

18.  524.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 
έργου «Συντήρηση υδραγωγείου Τ.Κ. 
Μικροχωρίου»   

Ομόφωνα 

19.  525.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 
έργου «Διαμόρφωση χώρων αναψυχής Τ.Δ. 
Μοναστηρακίου»   

Ομόφωνα 

20.  526.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 
έργου «Παρεμβάσεις στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις του γηπέδου Χωριστής»   

Ομόφωνα 

21.  527.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 
έργου «Συντήρηση και περίφραξη πάρκων ΤΚ 
Καλού Αγρού»   

Ομόφωνα 

22.  528.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής 
του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων 
εργατικών κατοικιών Χωριστής»   

Ομόφωνα 

23.  529.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής 
του έργου «Παρεμβάσεις σε χώρους 
απορριμμάτων (έργα αντιπυρικής προστασίας) - 
2011»   

Ομόφωνα 

24.  530.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού 
εδάφους για το έργο «Οδοποιία ΤΚ Λιβαδερού (& 
Δενδρακίων)»   

Ομόφωνα 

25.  531.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού 
εδάφους για το έργο «Οδοποιία ΤΚ 
Μυλοποτάμου»      

Ομόφωνα 

26.  532.  Ονοματοδοσία οδών της Δημοτικής Κοινότητας 
Ξηροποτάμου   

Ομόφωνα 

27.  533.  Ονοματοδοσία οδών της Τοπικής Κοινότητας 
Καλλιφύτου   

Ομόφωνα 

28.  534.  Εξέταση αιτήματος μείωσης οφειλής από τέλος 2% 
επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών 
καταστημάτων οικ. ετών 2005 & 2006   

Ομόφωνα 

29.  535.  Εξέταση αιτήματος μείωσης οφειλής από τέλος 2% 
επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών 
καταστημάτων οικ. έτους 2006   

Ομόφωνα 

30.  536.  Εξέταση αιτήματος μείωσης οφειλής από τέλος 2% 
επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών 
καταστημάτων οικ. έτους 2006   

Ομόφωνα 

31.  537.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής  από χρηματικό 
κατάλογο τελών κοινοχρήστων χώρων οικ. έτους 
2010    

Ομόφωνα 

32.  538.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής  από χρηματικό 
κατάλογο που αφορά πρόστιμα ΚΟΚ οικ. έτους 
2006    

Ομόφωνα 

33.  539.  Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών στη 
λαϊκή αγορά του Δήμου Δράμας   

Ομόφωνα 

34.  540.  Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και 
Αντιδημάρχου   

Ομόφωνα 



35.  541.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου   Ομόφωνα 

36.  542.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας 
υπαλλήλων Δήμου Δράμας   

Ομόφωνα 

37.  543.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημοτών (4)   Ομόφωνα 

38.  544.  Επιλογή δικαιούχων για τη χορήγηση αδειών 
συμμετοχής στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά 
«Ονειρούπολη Δράμας» εντός του δημοτικού 
κήπου   

Ομόφωνα 

39.  545.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών 

Ομόφωνα 

40.  546.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Χορήγηση άδειας πωλητού λαϊκής αγοράς 

Ομόφωνα 

41.  547.  3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Μη αποστολή οποιασδήποτε κατάστασης – 
στοιχείων υπαλλήλων του Δήμου Δράμας στο 
Υπουργείο Διοικητικής μεταρρύθμισης, στην 
κατεύθυνση διαθεσιμότητας – απόλυσής των και 
παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Δράμας 
περί αποστολής σχετικής επιστολής στον αρμόδιο 
Υπουργό 

Ομόφωνα 

42.  548.  4Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση της 35/2012 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά 
με την κατανομή πίστωσης της γ΄ δόσης 2012 για 
λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων του 
Δήμου Δράμας 

Ομόφωνα 

 
 
 
 
 
Δράμα   15 -11-2012 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας    
 
Μυροφόρα Ψωμά  


