
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24/28-09-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 

 

        

 

       Ο κ. Δήμαρχος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση των προ ημερησίας και 

επανήλθε κατά τη συζήτηση του 5
ου

 τακτικού θέματος 

      Ο δημοτικός σύμβουλος Μωϋσιάδης Αριστείδης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση των προ ημερησίας και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 5
ου

 τακτικού θέματος 

      Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση των προ ημερησίας και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 5
ου

 τακτικού θέματος 

      Ο δημοτικός σύμβουλος Ρεμόντης Σταμάτιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση 

των προ ημερησίας   

      Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιάδης Νικόλαος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση 

των προ ημερησίας   

      Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση 

των προ ημερησίας   

      Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊτσίδης Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση των προ ημερησίας   

      Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαδόπουλος Γρηγόριος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση των προ ημερησίας   

 

 

 
 

 

       

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  460.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο « 

Κατασκευή αθλητικών 

εγκαταστάσεων στην 

ΤΚ Καλλιφύτου» 

Ομόφωνα 

 

 
 

2.  461.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης αθλητικών 

εγκαταστάσεων 

Ομόφωνα 

3.  462.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Καθορισμός αριθμού 

και ειδικότητας 

σύμβασης με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου 

χρόνου 

Ομόφωνα 

4.  463.  4
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση μετακίνησης 

Αντιδημάρχου 

Ομόφωνα 

5.  464.  5
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Αποδοχή παραίτησης 

μέλους του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ και ορισμός νέου 

Ομόφωνα 

6.  465.  Οριστική παύση της 

λειτουργίας του 

Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου 

Δράμας στην θέση 12
ο
 

χιλιόμετρο Δράμας – 

Σιδηρονέρου   

Ομόφωνα 



7.  466.  Έγκριση ανάθεσης της 

υπηρεσίας« Μεταφορά 

των Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του 

Δήμου Δράμας από τον 

Σταθμό Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 

του Δήμου Δράμας στον 

Χώρο Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμμάτων 

(Χ.Υ.Τ.Α.) της 

Περιφερειακής 

Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών 

που βρίσκεται στην 

θέση “Ερείπια 

Νεράιδας” 

αγροκτήματος 

Παλαιοκάστρου της 

κτηματικής περιοχής 

Δήμου Ηράκλειας » σε 

τρίτο με τη διενέργεια 

δημόσιου ανοικτού 

ηλεκτρονικού 

μειοδοτικού 

διαγωνισμού   

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) Χρυσοχοΐδη 

Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 5) Σιδερά 

Χρυσής διότι, η εισήγηση είναι ελλιπής σε ότι αφορά τα 

απαραίτητα συγκριτικά στοιχεία και διαφαίνεται η 

επιδερμική αντιμετώπιση του θέματος. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 

Στέργιου διότι, η εισήγηση είναι ελλιπής σε ότι αφορά τα 

απαραίτητα συγκριτικά στοιχεία και διαφαίνεται η 

επιδερμική αντιμετώπιση του θέματος. Στη συνέχεια 

πρότεινε προς τη δημοτική αρχή, να βρει τρόπο για την 

απόκτηση τρακτόρων και την πραγματοποίηση 

διπλοβαρδιών έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου διότι, η εισήγηση είναι ελλιπής 

σε ότι αφορά τα απαραίτητα συγκριτικά στοιχεία και 

διαφαίνεται η επιδερμική αντιμετώπιση του θέματος. Το 

θέμα συζητήθηκε σε προηγούμενη συνεδρίαση εκτάκτως, 

επανήλθε για τροποποίηση, οπότε το ότι ο χρόνος πιέζει, 

δεν τον πείθει . 

 

8.  467.  Έγκριση διενέργειας 

δημόσιου ανοικτού 

πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την 

εργασία  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ» 

προϋπολογισμού 

73.750,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 23%) για το 

οικονομικό έτος 2016   

Ομόφωνα 

9.  468.  Έγκριση της 329/2015 

απόφασης της Ο.Ε., 

σχετικά με την 9
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2015   

Ομόφωνα 

10.  469.  Έγκριση της 93/2015 

απόφασης της 

ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με 

την 2
η
 αναμόρφωση     

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Σιδερά Χρυσής για τους 

ίδιους λόγους που μειοψήφησε το μέλος της παράταξής 

του στο ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, δηλαδή:1) Παραβλέθηκε το 

ποσό των 5.000,00 € από την επιστροφή της εγγυητικής 

επιστολής του ΤΠΔ, 2) Προϋπολογίστηκαν κατά 50% 

λιγότερο οι ασφαλιστικές εισφορές, ενώ είναι γνωστός ο 

αριθμός των υπαλλήλων, εκτός και εάν δεν 

προϋπολογίστηκαν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, 

προκειμένου να είναι ισοσκελισμένος και 3) Δεν 

συμφωνούν με την πληρωμή του προστίμου του ΣΕΠΕ από 

την Επιχείρηση και κατ΄ επέκταση από τους δημότες της 

Δράμας και επιτέλους πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Όσο 

για την πρόσληψη διμήνων για την Ονειρούπολη, έθεσε το 



ερώτημα, μήπως υπάρχει η δυνατότητα να εξυπηρετηθεί η 

εκδήλωση από τα πεντάμηνα. 

 

Με την επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 2) Χαραλαμπίδη Ανδρέα 

πως,  σε ότι αφορά στην πληρωμή του προστίμου του 

ΣΕΠΕ από την Επιχείρηση και κατ΄ επέκταση από τους 

δημότες της Δράμας γιατί επρόκειτο καθαρά για μαύρη 

εργασία και όχι για εθελοντισμό. 

 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 

Στέργιου διότι, δεν συμφωνεί με την πληρωμή του 

προστίμου του ΣΕΠΕ από την Επιχείρηση και κατ΄ 

επέκταση από τους δημότες της Δράμας και επιτέλους 

πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Δεν συμφωνεί επίσης με την 

ύπαρξη συμβούλου υλοποίησης προγραμμάτων καθώς και 

με τον τρόπο πρόσληψης των διμήνων, τα οποία θεωρεί ότι 

πρέπει να προσλαμβάνονται μετά από κλήρωση 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου διότι, δεν συμφωνεί με την 

πληρωμή του προστίμου του ΣΕΠΕ από την Επιχείρηση και 

κατ΄ επέκταση από τους δημότες της Δράμας και επιτέλους 

πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Σε ότι αφορά στον τρόπο 

πρόσληψης των διμήνων,  θεωρεί ότι πρέπει να 

προσλαμβάνονται μετά από κλήρωση από μητρώο 

εθελοντών που μπορεί να δημιουργηθεί από την Κοινωνική 

Υπηρεσία. 

 

11.  470.  Μείωση μισθώματος 

του δημοτικού 

καταστήματος με 

αριθμό 3 επί της οδού 

19
ης

 Μαΐου & 

Ιπποκράτους   

Ομόφωνα 

12.  471.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

πρόστιμο ΚΟΚ, έτους 

2010   

Ομόφωνα 

13.  472.  Διαγραφή ποσού 

1.767,00 € από τον Χ.Κ. 

878/2015, λόγω λύσης 

μίσθωσης   

Ομόφωνα 

14.  473.  Επιστροφή χρημάτων 

ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντων    

Ομόφωνα 

15.  474.  Χορήγηση άδειας 

χρήσης κοινόχρηστου 

χώρου εντός του 

Δημοτικού Κήπου 

Δράμας ( Εθνικής 

Αμύνης & Καραϊσκάκη 

γωνία)   

ο μ ό φ ω ν α 
 
Απορρίπτεται  η 15449/15-04-2015 αίτηση του κ. 

Λουκάκη Νικόλαου του Θεοδώρου, που διατηρεί 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, επί της οδού Εθνικής Αμύνης & 

Καραϊσκάκη γωνία, με την οποία αιτείται χώρο συνολικού 

εμβαδού 39,86 τ.μ. (9,86 τ.μ. για το περίπτερο και 30,00 

τ.μ. για εγκατάσταση παιχνιδιών στο Δημοτικό Κήπο),  για 

τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της 

υπηρεσίας και καλεί αυτόν για την υποβολή νέου 

αιτήματος, περί παραχώρησης του επιτρεπόμενου χώρου, 

προσδιορίζοντας αυτόν δεξιά και αριστερά του περιπτέρου 

επί του πεζοδρομίου 

16.  475.  Ανάκληση άδειας 

επαγγελματία πωλητή 

Ομόφωνα 



λαΪκών αγορών   

17.  476.  Έγκριση της 44/2015 

απόφασης του ΝΠΔΔ, 

σχετικά με τον 

καθορισμό εισφορών 

των μελών των ΚΑΠΗ 

Δ. Δράμας   

 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου και 2) Σιδερά Χρυσής οι οποίοι 

ανέφεραν πως, αν ο πραγματικός λόγος για την επιβολή 

των 5,00  ετησίως, είναι για την εύρυθμη λειτουργία του 

ΝΠΔΔ όπως αναφέρεται στην εισήγηση, τότε είναι αστείος 

διότι, μπορεί ο Δήμος να καλύψει το ποσό των 10.000,00 € 

περίπου που προϋπολογίζεται ότι θα εισπραχθεί. Αν είναι 

κάποιος άλλος ο λόγος, θα πρέπει η δημοτική αρχή να τον 

αναφέρει, τη στιγμή που συνεχώς γίνεται αναφορά στο 

κοινωνικό πρόσωπο που πρέπει να δείχνει ο δήμος προς 

τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, ψήφισε 

λευκό. 
 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος, 

ψήφισε λευκό. 

 

18.  477.  Συγκρότηση επιτροπής 

φυσικού εδάφους για το 

έργο « Βελτίωση 

κοινοχρήστων χώρων 

Δημοτικής Ενότητας 

Σιδηρονέρου»   

Ομόφωνα 

19.  478.  Συγκρότηση επιτροπής 

φυσικού εδάφους για το 

έργο « Οδοποιία ΤΚ 

Σιδηρονέρου»   

Ομόφωνα 

20.  479.  Συγκρότηση επιτροπής 

φυσικού εδάφους για το 

έργο « Οδοποιία ΤΚ 

Κουδουνίων»   

Ομόφωνα 

21.  480.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

ΤΚ Σιδηρονέρου»   

Ομόφωνα 

22.  481.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

ΤΚ Σκαλωτής»   

Ομόφωνα 

23.  482.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

ΤΚ Νικοτσάρα»   

Ομόφωνα 

24.  483.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Επισκευές 

φθορών 

οδοστρωμάτων»   

Ομόφωνα 

25.  484.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Διανοίξεις – 

διαμορφώσεις – 

Ομόφωνα 



ασφαλτοστρώσεις – 

αμμοχαλικοστρώσεις 

κοινοτικών δρόμων 

Χωριστής»   

26.  485.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Συντήρηση 

κοινοτικών κτιρίων ΤΚ 

Μοναστηρακίου»   

Ομόφωνα 

27.  486.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « 

Ολοκλήρωση έργων 

κοινοτικού 

καταστήματος ΤΚ 

Μαυροβάτου»   

Ομόφωνα 

28.  487.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Ανέγερση 

κτιρίου ΚΔΑΠμεΑ 

Δήμου Δράμας»   

Ομόφωνα 

29.  488.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Κατασκευή 

υποδομής για 

τοποθέτηση μνημείου 

για Ελευθέρια 2013»   

Ομόφωνα 

30.  489.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Κατασκευή 

2
ου

 ορόφου στο κτίριο 

του Πολιτιστικού 

Κέντρου Ξηροποτάμου»   

Ομόφωνα 

31.  490.  Μετατόπιση ιστών 

δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στη 

ΔΚ Χωριστής   

Ομόφωνα 

32.  491.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

ΤΔ Καλού Αγρού»   

Ομόφωνα 

33.  492.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Κατασκευή 

κτιρίου σίτισης απόρων 

Ιεράς Μητροπόλεως 

Δράμας»   

Ομόφωνα 

34.  493.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Επισκευές 

φθορών 

οδοστρωμάτων»   

Ομόφωνα 

35.  494.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « Νέα οδοποιία 

Μαυροβάτου»   

Ομόφωνα 

36.  495.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου «Οδοποιία 

επέκτασης Στενημάχου»   

Ομόφωνα 



37.  496.  Πληρωμή δαπάνης του 

έργου « Μεταφορά 

νερού για ενίσχυση του 

αρδευτικού δικτύου 

Νικοτσάρα»   

Ομόφωνα 

38.  497.  Αποδοχή έξι (6) κάδων 

μη ανακυκλώσιμων 

υλικών, που 

παραχωρούνται δωρεάν 

στο Δήμο Δράμας από 

Φορέα Διαχείρισης 

Οροσειράς Ροδόπης ( 

Φ.Δ.Ο.Ρ.)   

Ομόφωνα 

39.  498.  Δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης του Α.Π.Κ. «Δ. 

Κραχτίδης» στην 

αθλητική ομοσπονδία 

TAEKWON-DO   

Ομόφωνα 

40.  499.  Δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης Κολυμβητηρίου   

Ομόφωνα 

41.  500.  Δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης του Α.Π.Κ. «Δ. 

Κραχτίδης» στα 

αθλητικά σωματεία 

ΣΑΔ και ΟΦΑΔ   

Ομόφωνα 

42.  501.  Τροποποίηση της  

138/2015 ΑΔΣ, όπως 

αυτή τροποποίησε την 

7/2015, σχετικά με τη 

συγκρότηση επιτροπής 

για την διεξαγωγή 

δημοπρασιών εκποίησης 

ή εκμίσθωσης 

πραγμάτων του Δήμου, 

για το έτος 2015, του 

άρθρου 1 του Π.Δ. 

270/1981   

Ομόφωνα 

43.  502.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης Δημάρχου   

Ομόφωνα 

44.  503.  Έγκριση μετακίνησης 

Αντιδημάρχου  

Ομόφωνα 

45.  504.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση απόρων 

δημοτών   

Ομόφωνα 

 
 
 
 
 
 
 
Δράμα   30-09-2015 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  

 


