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Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

  Ενημέρωση σχετικά με την Τεχνική 
Αναφορά Ελέγχου Ποιότητας του 
ΕΣΠΕΛ του έργου « Ανέγερση 
κτιρίου ΚΗΦΗ Δήμου Δράμας»     

 

  Ενημέρωση σχετικά με την Τεχνική 
Αναφορά Ελέγχου Ποιότητας του 
ΕΣΠΕΛ του έργου « Κατασκευή 
κτιρίου σίτισης απόρων Ιεράς 
Μητροπόλεως Δράμας»     

 

1.  626.  Έγκριση του Σχεδίου Αειφορικής 
Ενέργειας (ΣΔΑΕ) του Δήμου Δράμας    

Με την επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου όσον αφορά στην 
αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου 
προγράμματος διότι, η εμπειρία αποδεικνύει ότι 
παρόμοια προγράμματα δεν έχουν 
αποτελεσματικότητα. 

 

2.  627.  Σύναψη σύμβασης συνεργασίας 
μεταξύ του Δήμου Δράμας και της 
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. για την «Λειτουργική 
αναβάθμιση συστήματος συλλογικής 
εναλλακτικής διαχείρισης 
συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων 
κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 
και βελτίωση μεθοδολογίας 
διαχείρισής του – υποστηρικτικές 
ενέργειες Δήμου Δράμας»   

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, θεωρεί πως ο Δήμος δεν 
υπερασπίζεται τα συμφέροντά του, όταν θα 
μπορούσε, διαχειριζόμενος ο ίδιος την 
ανακύκλωση, να έχει κέρδη με άμεσο αντίκρισμα 
την μείωση των ανταποδοτικών τελών.  

 

3.  628.  Έγκριση της 146/2013 απόφασης 
του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, περί 
Κατάρτισης και Ψήφισης  
Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της 
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. έτους 2014  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 
Μαργαρίτη Θωμά, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου και 4) Χαραλαμπίδη 
Ανδρέα , για λόγους δεοντολογίας και αρχής και 
λόγω της αρνητικής στάσης που τηρούσε η 
δημοτική αρχή ως αντιπολίτευση απέναντι στην 
Επιχείρηση. Πρότειναν επίσης, την κατάργηση του 
ΚΑ που αφορά στην έκδοση του περιοδικού «Τα εν 
Δήμω» , όπου είναι εγγεγραμμένο ένα υπερβολικό 
ποσό καθώς και την κατάργηση του ΚΑ που αφορά 
στην αντιμισθία του Προέδρου.  
 

      Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Τερζή Ανέστη διότι, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 
της ΔΕΚΠΟΤΑ, είναι αντιγραφή του 
προηγούμενου με καμία καινοτομία και χωρίς να 
έχει σχέση με την τουριστική προβολή του Δήμου. 
Δεν επεκτείνεται για να καλύψει τις ανάγκες του 
Δήμου και παρουσιάζει τα ίδια ελλείμματα. 
Μειοψηφεί επίσης και για την έκδοση του 
περιοδικού «Τα εν Δήμω», το οποίο είναι άκρως 
προπαγανδιστικό, επιβαρύνοντας υπερβολικά τον 
προϋπολογισμό της Επιχείρησης. 
 
     Με την διατύπωση αντιρρήσεων των 
δημοτικών συμβούλων : 1) Ευμοιρίδη Κων/νου και 
2) Κάργα Γεωργίου για το περιοδικό καθώς και για  



τον τρόπο διαχείρισης του τομέα «τουρισμός» , 
όπου πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση .Επίσης 
πρότειναν την πραγματοποίηση λιγότερων σε 
αριθμό εκδηλώσεων αλλά, σπουδαιότερων.   
 
     Μειοψηφούντος επίσης του δημοτικού 
συμβούλου Μήτρου Γεωργίου 

 

4.  629.  Έγκριση της 147/2013 απόφασης 
του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, περί 
Κατάρτισης και Ψήφισης  
Προϋπολογισμού της 
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. έτους 2014     

      Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 
1) Μαργαρίτη Θωμά, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 
3) Μαμσάκου Χριστοδούλου και 4) Χαραλαμπίδη 
Ανδρέα επί του προϋπολογισμού, ο οποίος 
αποτελεί συνέχεια του ετήσιου προγράμματος 
δράσης της επιχείρησης για το έτος 2014, για 
λόγους δεοντολογίας και αρχής και λόγω της 
αρνητικής στάσης που τηρούσε η δημοτική αρχή ως 
αντιπολίτευση απέναντι στην Επιχείρηση. 
Πρότειναν επίσης, την κατάργηση του ΚΑ που 
αφορά στην έκδοση του περιοδικού «Τα εν Δήμω» , 
όπου είναι εγγεγραμμένο ένα υπερβολικό ποσό 
καθώς και την κατάργηση του ΚΑ που αφορά στην 
αντιμισθία του Προέδρου.  
 

      Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Τερζή Ανέστη επί του προϋπολογισμού , ο οποίος 
αποτελεί συνέχεια του ετήσιου προγράμματος 
δράσης της επιχείρησης για το έτος 2014 διότι, το 
ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΔΕΚΠΟΤΑ, είναι 
αντιγραφή του προηγούμενου με καμία καινοτομία 
και χωρίς να έχει σχέση με την τουριστική προβολή 
του Δήμου. Δεν επεκτείνεται για να καλύψει τις 
ανάγκες του Δήμου και παρουσιάζει τα ίδια 
ελλείμματα. Μειοψηφεί επίσης και για την έκδοση 
του περιοδικού «Τα εν Δήμω», το οποίο είναι άκρως 
προπαγανδιστικό, επιβαρύνοντας υπερβολικά τον 
προϋπολογισμό της Επιχείρησης. 
 
     Με την διατύπωση αντιρρήσεων των 
δημοτικών συμβούλων : 1) Ευμοιρίδη Κων/νου και 
2) Κάργα Γεωργίου για το περιοδικό καθώς και για  
τον τρόπο διαχείρισης του τομέα «τουρισμός» , 
όπου πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση .Επίσης 
πρότειναν την πραγματοποίηση λιγότερων σε 
αριθμό εκδηλώσεων αλλά, σπουδαιότερων.   
 
     Μειοψηφούντος επίσης του δημοτικού 
συμβούλου Μήτρου Γεωργίου 

 

5.  630.  Καθορισμός χώρων για την 
τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων 
για τη διενέργεια υπαίθριας 
διαφήμισης και καθορισμός ειδικών 
χώρων για την προβολή μηνυμάτων 
από τα πολιτικά κόμματα, τις 
μαθητικές, φοιτητικές 
συνεταιριστικές κ.λ.π. οργανώσεις   

Ομόφωνα 

6.  631.  Έγκριση της 423/2013 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με 
Λογιστική Τακτοποίηση – 21η 
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δ. 
Δράμας   

Ομόφωνα 

7.  632.  Ορθή απεικόνιση των ΚΑ εσόδων 
και εξόδων του προϋπολογισμού του 
Δήμου Δράμας   

Ομόφωνα 



8.  633.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
οφειλής από ΚΟΚ, οικ. έτους 2009   

Ομόφωνα 

9.  634.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
οφειλής από τέλος 2% επί των 
ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων 
και συναφών καταστημάτων   

Ομόφωνα 

10.  635.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
οφειλής από τέλος 2% επί των 
ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων 
και συναφών καταστημάτων   

Ομόφωνα 

11.  636.  Ανάκληση άδειας άσκησης 
υπαίθριου εμπορίου  

Ομόφωνα 

12.  637.  Ανανέωση παραγωγικής άδειας 
πωλητού λαϊκών αγορών   

Ομόφωνα 

13.  638.  Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για 
τον έλεγχο δηλώσεων βοσκής για την 
κτηνοτροφική περίοδο 2014   

Ομόφωνα 

14.  639.  Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου 
«Ανέγερση κτιρίου ΚΗΦΗ Δήμου 
Δράμας»   

Ομόφωνα 

Με το ερώτημα των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Μαργαρίτη Θωμά, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 
3) Μαμσάκου Χριστοδούλου και 4) Χαραλαμπίδη 
Ανδρέα για ποιο λόγο δεν προβλέφθηκαν τα 
σφάλματα, καλώντας την δημοτική αρχή να 
θυμηθεί τι έλεγε παλαιότερα για το νέο 
Δημαρχείο. 
      Με την επίρριψη  ευθυνών από τους 
δημοτικούς συμβούλους: 1( Ευμοιρίδη Κων/νο 
και 2) Κάργα Γεωργίου, στον μελετητή, ο οποίος 
έκανε σφάλματα σε όλες ανεξαιρέτως τις 
απαιτούμενες εργασίες. 

 

15.  640.  Γνωμοδότηση για τη χορήγηση 
15ετούς παράτασης μίσθωσης 
δημόσιας λατομικής έκτασης 
50,91875 στρ. στη θέση «Μιχαήλ 
Αρχάγγελος» της Δ.Κ. Ξηροποτάμου 
από την εταιρία «Ι. ΜΠΥΡΟΣ – Φ. 
ΠΑΪΣΙΟΣ – Γ. ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.»  

Ομόφωνα 

 

16.  641.  Έγκριση ανάθεσης της εργασίας 
«Συντήρηση κήπων πάρκων» για τη 
διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για το έτος 2014    

Μειοψηφούντος επίσης του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι θεωρεί ότι η υπηρεσία 
πρασίνου θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να 
εκτελεί την συγκεκριμένη εργασία. 

17.  642.  Καθορισμός αριθμού και ειδικότητας 
σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο 
Δράμας   

 

18.  643.  Έγκριση της 69/2013 απόφασης του 
ΝΠΔΔ, σχετικά με τον καθορισμό 
ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου – 
συγκρότηση τριμελούς επιτροπής  

 

19.  644.  Έγκριση της 416/2013 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με 
την επιβολή τέλους για τη λειτουργία 
των προγραμμάτων αθλητισμού για 
όλους της γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού   

 

20.  645.  1
Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Απ΄ ευθείας εκμίσθωση του ισόγειου 
δημοτικού καταστήματος επί της 
οδού Λαμπριανίδη & Άρμεν, στα 
πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν. 
3463/2006 (ΔΚΚ) 

 

21.  646.  2
Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

 
 



Έγκριση απ΄ ευθείας ανάθεσης 
εργασιών 

22.  647.  3
Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Συγκρότηση επιτροπής 
συμβιβαστικής επιλύσεως των 
φορολογικών διαφορών και 
αμφισβητήσεων για το έτος 2014 

 

23.  648.  4
Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής 
φυσικού εδάφους για το έργο 
«Οδοποιία ΤΚ Κ. Αγρού» 

 

 
Δράμα   27-12-2013 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  
   
Μυροφόρα Ψωμά  


