
ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖ  ΤΝΔΓΡΙΑΖ 2/8-2-12 ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ 

       
      Η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 16.30/8-2-2012, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 8427/3-2-2012 
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. Μπέσσα Θεοδώρου και διεκόπη στις 00.30/9-2-2012. 
      Μετά από πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ., αποφασίσθηκε η συνεδρίαση να συνεχιστεί στις 
16.30/9-2-2012 
      Οι δημοτικοί σύμβουλοι Παπαδόπουλος Γρηγόριος και Γκάνης Σταύρος, προσήλθαν στη 
συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος 
      Ο δημοτικός σύμβουλος Φουτσιτζής Χρήστος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση 
του 2ου τακτικού θέματος 
      Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος         
      Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση 
του 1ου θέματος                       
      Η πρόεδρος της ΔΚ Δράμας, ψήφισε τα τακτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τα 
έκτακτα θέματα    

  
 
 

Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΣΙΣΛΟ ΘΕΜΑΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟΤ 

1.  24.  Παξαιαβή 
απνηειεζκάησλ 
έθζεζεο εθηάθηνπ 
δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ 
γηα ηηο ρξήζεηο εηώλ 
2009 θαη 2010 
ΓΔΚΠΟΣΑ – ΓΔΝΑΓ 

Επί της πρότασης του δημοτικού συμβούλου Ζαχαριάδη 
Παύλου, περί αποστολής των εκθέσεων στους μηχανισμούς 
που ελέγχουν την Τοπική Αυτ/ση, δηλαδή στο Σώμα 
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση για διερεύνηση όλων αυτών που αναφέρονται στις 
εκθέσεις: 
Ο δημοτικός σύμβουλος Θωμάς Μαργαρίτης, δήλωσε 
παρών, προσθέτοντας ότι, σε καμία περίπτωση δεν ζήτησε 
συγκάλυψη. Συνεχίζοντας ανέφερε ότι, η ΔΕΝΑΔ κυρίως, 
ήταν στο μάτι του κυκλώνα. Ακούστηκαν φοβερά πράγματα 
και ψεύδη, όταν διενεργήθηκαν τρεις έκτακτοι και έξι 
τακτικοί έλεγχοι, με αποτέλεσμα ότι δεν λείπει ούτε ένα 
ευρώ. Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν παραλείψεις και 
παρατυπίες, επισημαίνοντας ότι η ΔΕΝΑΔ, δεν είχε 
υπαλλήλους. Στο τέλος, και επειδή η δημοτική αρχή θέλει να 
πλήξει τον ίδιο όπως ανέφερε, την προέτρεψε να αποστείλει 
τις εκθέσεις όπου αυτή νομίζει.  
 Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Δάντζερα 
Ιωάννη επί της πρότασης του δημοτικού συμβούλου 
Ζαχαριάδη Παύλου διότι, θεωρεί τις εκθέσεις των ελεγκτών 
και όχι τα πορίσματα όπως ακούστηκε, διάτρητες. Θα  
ψήφιζε την πρόταση, αν εισάγονταν το θέμα με τα 
αποτελέσματα και του έτους 2011 και με τροποποιημένες τις 
εκθέσεις. 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Παπαδόπουλος Γεώργιος, 2) 
Χατζηγιάνννης Αναστάσιος, 3) Μαμσάκος Χριστόδουλος, 4) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος και 5) Χαραλαμπίας Ανδρέας, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία επί της πρότασης του 
δημοτικού συμβούλου Ζαχαριάδη Παύλου, αφού 
τοποθετήθηκαν αναλυτικά επί των εκθέσεων, τονίζοντας ότι, 
οι εκθέσεις είναι πρόχειρες και ατεκμηρίωτες. 
Παραδέχθηκαν ότι υπάρχουν λάθη και παραλείψεις, 
σημειώνοντας ότι, όποιος εργάζεται κάνει και λάθη, 
τονίζοντας όμως ότι δεν λείπει ούτε ένα ευρώ. Συνεχίζοντας 
ανέφεραν ότι, τίθεται θέμα εγκυρότητας των εκθέσεων διότι, 
δεν εστάλησαν καταρχήν στο ΔΣ των Επιχειρήσεων και 



κυρίως, ενώ έχουν προηγηθεί τακτικοί έλεγχοι και 
εγκεκριμένες αποφάσεις από την Περιφέρεια. Στο τέλος 
δήλωσαν ότι, δεν  συμμετέχουν στην φαρσοκωμωδία που 
διαδραματίζεται στην παρούσα συνεδρίαση του ΔΣ, όταν 
από τους ελεγκτές δημιουργούνται λανθασμένες 
εντυπώσεις, χωρίς να έχει γίνει η απαιτούμενη έρευνα ή 
πιθανώς να μην τους έχουν δοθεί τα στοιχεία που 
ζητήθηκαν. Έρευνα για την οποία, θα έπρεπε να ερωτηθούν 
οι διαχειριστές των Επιχειρήσεων, προκειμένου να 
διαμορφωθεί πιο σωστή άποψη για τη διαχείριση των 
οικονομικών των Επιχειρήσεων  
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Σούτου 
Κων/νου, 2) Τερζή Ανέστη και 3) Μελισσινού Στυλιανού 
διότι, ενώ δεν διαπίστωσαν καταχρήσεις με την γνωστή 
έννοια, διαπίστωσαν πολλές παραλείψεις και λάθη. 
Κρίνουν ότι δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη με την έννοια της 
ποινικοποίησης, αλλά σίγουρα κάποιοι δεν έκαναν καλά τη 
δουλειά τους. Στην περίπτωση που θα συμπεριλαμβανόταν 
και ο έλεγχος για το 2011, έτσι ώστε να έχουν άποψη και για 
την παρούσα και για την προηγούμενη διαχείριση των 
Επιχειρήσεων, θα ψήφιζαν την αποστολή των εκθέσεων 
στους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης. Ο δημοτικός σύμβουλος 
Μελισσινός Στυλιανός, πρότεινε τη διάλυση της 
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. για την αποπληρωμή των οφειλών της. 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)Ευμοιρίδη 
Κων/νου και 2) Κάργα Γεωργίου διότι, στοιχεία που 
παρουσιάσθηκαν στην παρούσα συνεδρίαση και μπορούν 
να ανατρέψουν κάποια τμήματα των εκθέσεων, πρέπει να 
δοθούν με ευθύνη του Δήμου στους ελεγκτές, να 
αναθεωρήσουν τις εκθέσεις τους, με όσα παραστατικά από 
αυτά που θα τους δοθούν και νομίζουν ότι καλύπτουν 
κάποια σημεία, και στη συνέχεια, οι εκθέσεις που θα 
προκύψουν, να σταλούν στους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α   
  
 Για την αποστολή  στο Σώμα Ελεγκτών 
Δημόσιας Διοίκησης και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας Θράκης, για διερεύνηση όλων των 
αναφερομένων, στις παρακάτω εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών, Άθω Στυλιανού και Βασίλη Καπλάνη, για την 
RSM Στυλιανού Α.Ε. (Α.Μ. 104), μέλος της RSM 
International , Πατρόκλου 1 και Παραδείσου, 15125 
Μαρούσι : 
 

1) Της υπ΄ αριθμ. εμπιστευτικού πρωτοκόλλου 3/24-1-
2012 , έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου επί των 
οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής, Πολιτιστικής 
και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας 
(Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.), των διαχειριστικών χρήσεων 2009, 
2010 

2) Της υπ΄ αριθμ. εμπιστευτικού πρωτοκόλλου 4/24-1-
2012 , έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου επί των 
οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής 
Επιχείρησης Νεολαίας & Άθλησης Δήμου Δράμας 
(Δ.Ε.Ν.Α.Δ.), των διαχειριστικών χρήσεων 2009, 2010 

 



 
 

2.  25.  Γνκέο θαη πνιηηηθέο 
θνηλσληθήο 
πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ 
Γξάκαο  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α   

  
 Συγκροτεί   διαπαραταξιακή επιτροπή για το 
Τοπικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποτελούμενη 
από τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους: 
 

1) Γρηγορίου Κυριάκο 
2) Φουτσιτζή Χρήστο  
3) Μαμσάκο Χριστόδουλο 
4) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριο 
5) Τερζή Ανέστη 
6) Μελισσινό Στυλιανό 

 

Σημειώνεται ότι, λαμβάνοντας το λόγο ο δημοτικός 
σύμβουλος Κάργας Γεώργιος και εκφράζοντας και τον 
απόντα δημοτικό σύμβουλο Κων/νο Ευμοιρίδη, δήλωσε ότι, 
δεν θα παραστούν στη συζήτηση του παρόντος θέματος  ( και 
θα επανέλθουν στον 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης) για 
λόγους αξιοπρέπειας διότι, ενώ η παράταξή τους «Η ΄Ωρα 
της Δράμας», κατέθεσε στη συνεδρίαση του ΔΣ της  26ης -10-
2011 πρόταση επί του θέματος , εισάγεται στην παρούσα 
συνεδρίαση το θέμα, με εισηγητή τον δημοτικό σύμβουλο 
Σούτο Κων/νο , ο οποίος κατέθεσε πρόταση με ημερομηνία 
29-12-2011 

3.  26.  Α΄ Σξνπνπνίεζε 
πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. 
έηνπο 2012 – 
δηαθνξνπνίεζε 
(αύμεζε) εζόδσλ ΑΣΑ 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Θωμά 
Μαργαρίτη, 2) Παπαδόπουλου Γεώργιου, 3) Χατζηγιάννη 
Αναστάσιου, 4) Μαμσάκου Χριστόδουλου, 5) Δάντζερα 
Ιωάννη, 6) Παπαεμμανουήλ  Γρηγορίου και 7) Χαραλαμπίδη 
Ανδρέα και μόνο σε ότι αφορά στα έξοδα διότι, δεν ψήφισαν 
ούτε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου 

4.  27.  Β’ Σξνπνπνίεζε 
πξνϋ/ζκνύ νηθ. έηνπο 
2012 – δηαθνξνπνίεζε 
(αύμεζε) 
κεηαθεξόκελνπ 
ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ 

Ομόφωνα 

5.  28.  Πξόζιεςε 
πξνζσπηθνύ γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ησλ 
αλαγθώλ 
αληαπνδνηηθνύ 
ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ 
Γξάκαο 

Ομόφωνα 

6.  29.  Έγθξηζε ηεο ππό 
αξηζκό. 39/2011 
απόθαζεο ηνπ Γ ηνπ 
Πνιηηηζηηθνύ 
Οξγαληζκνύ – 
Φεζηηβάι Σαηληώλ 
Μηθξνύ Μήθνπο 
Γξάκαο, ζρεηηθά κε ηελ 
ςήθηζε ηνπ Ο.Δ.Τ. 
απηνύ 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Θωμά 
Μαργαρίτη, 2) Γεωργίου Παπαδόπουλου, 3) Αναστασίου 
Χατζηγιάννη, 4) Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) Ιωάννη 
Δάντζερα, 6) Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ και 7) Ανδρέα 
Χαραλαμπίδη, όπως αναγράφεται και στην απόφαση του 
ΔΣ του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους Δράμας, δηλαδή διότι, δεν ενημερώθηκε 
εγκαίρως για το θέμα του Ο.Ε.Υ. 
Σημειώνεται ότι, το θέμα συζητήθηκε μετά το 2ο τακτικό 
θέμα, ύστερα από πρόταση του δημοτικού συμβούλου 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου, ο οποίος ήθελε να αποχωρήσει 
λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων 
 

7.  30.  Έγθξηζε ηεο ππό 
αξηζκό. 2/2012 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Τερζή Ανέστη 



απόθαζεο ηνπ Γ ηνπ 
Πνιηηηζηηθνύ 
Οξγαληζκνύ – 
Φεζηηβάι Σαηληώλ 
Μηθξνύ Μήθνπο 
Γξάκαο, ζρεηηθά κε ηνλ 
θαζνξηζκό ζπκβάζεσλ 
κίζζσζεο έξγνπ 

διότι, είναι πάγια η άποψή του ότι, δεν υπάρχουν 
εργολάβοι καθηγητές – δεν υπάρχει σύμβαση έργου 
Σημειώνεται ότι, το θέμα συζητήθηκε μετά το 6ο τακτικό 
θέμα, ύστερα από πρόταση του δημοτικού συμβούλου 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου, ο οποίος ήθελε να αποχωρήσει 
λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων 
 

8.  31.  Έγθξηζε ηεο ππό 
αξηζκό. 6/2012 
απόθαζεο ηνπ Γ ηνπ 
Πνιηηηζηηθνύ 
Οξγαληζκνύ – 
Φεζηηβάι Σαηληώλ 
Μηθξνύ Μήθνπο 
Γξάκαο, ζρεηηθά κε ηελ 
έγθξηζε απνδεκίσζεο 
Αληηπξνέδξνπ θαη 
κειώλ ηνπ Γ απηνύ 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Θωμά 
Μαργαρίτη, 2) Γεωργίου Παπαδόπουλου, 3) Αναστασίου 
Χατζηγιάννη, 4) Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) Ιωάννη 
Δάντζερα, 6) Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ και 7) Ανδρέα 
Χαραλαμπίδη διότι, είναι αντίθετοι στις αντιμισθίες 
Αντιπροέδρων Ν.Π. και Επιχειρήσεων 
Σημειώνεται ότι, το θέμα συζητήθηκε μετά το 6ο τακτικό 
θέμα, ύστερα από πρόταση του δημοτικού συμβούλου 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου, ο οποίος ήθελε να αποχωρήσει 
λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων 

9.  32.  Έγθξηζε ππνβνιήο 
πξόηαζεο γηα ην έξγν 
κε ηίηιν «Πξνβνιή, 
δεκνζηνπνίεζε θαη 
αμηνιόγεζε ηνπ 
Οινθιεξσκέλνπ 
ρεδίνπ Αζηηθήο 
Αλαγέλλεζεο ηνπ Γ. 
Γξάκαο» ζηελ 51

ε
 

πξόζθιεζε ηεο 
Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. 

Ομόφωνα 

10.  33.  Έγθξηζε ππνβνιήο 
πξόηαζεο γηα ην έξγν 
κε ηίηιν «Πξνβνιή, 
δεκνζηνπνίεζε θαη 
αμηνιόγεζε ηνπ 
Οινθιεξσκέλνπ 
ρεδίνπ Αζηηθήο 
Αλαγέλλεζεο ηνπ Γ. 
Γξάκαο» ζηελ 51

ε
 

πξόζθιεζε ηεο 
Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. 

Ομόφωνα 

11.  34.  Έγθξηζε ππνβνιήο 
πξόηαζεο γηα ην έξγν 
κε ηίηιν «Καηαζθεπή 
νδώλ κεηαμύ ησλ ΟΣ 
816 θαη 551» ζηελ 72

ε
 

Πξόζθιεζε ηεο 
Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ 

Ομόφωνα 

12.  35.  Έγθξηζε ππνβνιήο 
πξόηαζεο γηα ην έξγν 
κε ηίηιν «Βειηίσζε 
δεκνηηθήο νδνύ από 
Δπ. νδό Γξάκαο – 
ηδεξνλέξνπ πξνο 
Γελδξάθηα» ζηελ 72

ε
 

Πξόζθιεζε ηεο 
Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) Ευμοιρίδη 
Κων/νου και 2) Κάργα Γεωργίου διότι, ο συγκεκριμένος 
δρόμος έχει βελτιωθεί όπως ανέφεραν από  το 2010 και 
πρόκειται για μία περιοχή που έχει έναν κάτοικο το χειμώνα 
και τρεις το καλοκαίρι 
 

13.  36.  Έγθξηζε ππνβνιήο 
πξόηαζεο γηα ην έξγν 
κε ηίηιν «Βειηίσζε – 
Αλαβάζκηζε 
Πεξηθεξεηαθήο Σνπηθήο 
Οδνύ Μαπξνκάηνπ - 
Μηθξνρσξίνπ» ζηελ 72

ε
 

Πξόζθιεζε ηεο 
Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ 

Ομόφωνα 

14.  37.  Έγθξηζε  ηεο αξηζκό. 
46/2011 απόθαζεο ηνπ 

Ομόφωνα 



Γ.. ηνπ Ννκηθνύ 
Πξνζώπνπ Γήκνπ 
Γξάκαο, ζρεηηθά κε ηελ 
ςήθηζε ηνπ Ο.Δ.Τ. 
απηνύ 

15.  38.  Δθδήισζε εζεινληώλ 
Ολεηξνύπνιεο – 
έγθξηζε δαπάλεο 

Ομόφωνα 

16.  39.  ύλαςε ζπκβάζεσλ 
έξγνπ εθπαηδεπηώλ γηα 
ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ Κέληξνπ Νεόηεηαο 
ηνπ Γήκνπ Γξάκαο 

Ομόφωνα 

17.  40.  Απόδνζε 
ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ 
ζρνιηθή επηηξνπή 
Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο 
γηα ηελ ακνηβή 
ζρνιηθώλ ηξνρνλόκσλ 
πεξηόδνπ επηεκβξίνπ-
Γεθεκβξίνπ 2011 

Ομόφωνα 

18.  41.  Φηινμελία Ρώζνπ 
Πξνμέλνπ θαη 
ζπλεξγαηώλ ηνπ – 
έγθξηζε δαπάλεο 

Ομόφωνα 

19.  42.  Έγθξηζε δηνξγάλσζεο 
παλδξακηλνύ 
κλεκνζύλνπ 
(ςπρνζάββαην) – 
έγθξηζε δαπάλεο 

Ομόφωνα 

20.  43.  Τπνβνιή ηεο ππ’αξηζκό 
1/2012 απόθαζεο 
Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο 
Πξνβνιήο & 
Αλάπηπμεο, ζρεηηθά κε 
ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 
Λεηηνπξγίαο ηεο 

Ομόφωνα 

21.  44.  Απνδνρή 
ρξεκαηνδόηεζεο γηα 
θάιπςε δαπαλώλ 
επηζθεπήο θαη 
ζπληήξεζεο ζρνιηθώλ 
θηηξίσλ 

Ομόφωνα 

22.  45.  Απνδνρή 
ρξεκαηνδόηεζεο γηα 
θάιπςε δαπάλεο 
θσηνηππηώλ ζρνιηθώλ 
βηβιίσλ 

Ομόφωνα 

23.  46.  Καηαθύξσζε 
πξαθηηθνύ 
δηαγσληζκνύ γηα 
«Αλάζεζε 
ρσκαηνπξγηθώλ 
εξγαζηώλ κε ρξήζε 
κεραλεκάησλ έξγνπ» 

Ομόφωνα 

24.  47.  Καηαθύξσζε 
πξαθηηθνύ 
δηαγσληζκνύ γηα 
«Αλάζεζε εξγαζηώλ 
κεηαθνξάο κε ρξήζε 
θνξηεγώλ 
απηνθηλήησλ) 10tn θαη 
15tn» 

Ομόφωνα 

25.  48.  Δπηινγή πηζησηηθνύ 
ηδξύκαηνο γηα ηελ 
έληνθε θαηάζεζε ησλ 
ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ 

Ομόφωνα 



ηνπ Γήκνπ Γξάκαο 

26.  49.  Δγγξαθή ηνπ Γήκνπ σο 
ζπλδξνκεηή γηα ην 
2012 ζε εθεκεξίδεο, 
πεξηνδηθά θαη 
ειεθηξνληθά κέζα 

Ομόφωνα 

27.  50.  Παξάηαζε πξνζεζκίαο 
πεξαίσζεο  ηνπ έξγνπ 
«ΤΝΣΖΡΖΖ 
ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 
2011» 

Ομόφωνα 

28.  51.  πγθξόηεζε δεκνηηθήο 
επηηξνπήο ηζόηεηαο 
ησλ θύισλ 

Ομόφωνα 

29.  52.  πγθξόηεζε επηηξνπήο 
πξνκήζεηαο 
αληαιιαθηηθώλ 
νρεκάησλ, ειαζηηθώλ 
θιπ, γηα ηε ζπληήξεζε 
θαη επηζθεπή 
απηνθηλήησλ ζε 
ηδησηηθά ζπλεξγεία 

Ομόφωνα 

30.  53.  πγθξόηεζε επηηξνπήο 
ηκεκαηηθήο παξαιαβήο 
εξγαζηώλ γηα ην έηνο 
2012 

Ομόφωνα 

31.  54.  Έγθξηζε πξσηνθόιινπ 
νξηζηηθήο παξαιαβήο 
ηεο εξγαζίαο 
«Λεηηνπξγία δεκνηηθνύ 
θπλνθνκείνπ γηα ην έηνο 
2011» 

Ομόφωνα 

32.  55.  Γλσκνδόηεζε γηα 
παξαρώξεζε 
θνηλόρξεζηεο έθηαζεο 
(ηεκάρην 5166ρ/266 – 
Αγξόθηεκα 
Ξεξνπνηάκνπ) γηα 
αλέγεξζε ζηαπιηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

Ομόφωνα 

33.  56.  Δπέθηαζε δηθηύνπ ΓΔΖ 
ζηελ ΓΚ Ξεξνπνηάκνπ 

Ομόφωνα 

34.  57.  Έγθξηζε πξσηνθόιινπ 
νξηζηηθήο παξαιαβήο 
ηνπ έξγνπ 
«Γηακόξθσζε ρώξνπ 
θαηάληη γέθπξαο 
Εώλθε» 

Ομόφωνα 

35.  58.  Έγθξηζε πξσηνθόιινπ 
νξηζηηθήο παξαιαβήο 
ηνπ έξγνπ «Οδνπνηία 
ζπλνηθηζκνύ 
Βαζπιάθνπ» 

Ομόφωνα 

36.  59.  Έγθξηζε πξσηνθόιινπ 
νξηζηηθήο παξαιαβήο 
ηνπ έξγνπ 
«πληεξήζεηο νδώλ 
πιαηεηώλ» 

Ομόφωνα 

37.  60.  Έγθξηζε πξσηνθόιινπ 
νξηζηηθήο παξαιαβήο 
ηνπ έξγνπ 
«Οινθιήξσζε 
πιαηείαο ΣΓ 
Μπινπνηάκνπ» 

Ομόφωνα 

38.  61.  Δμέηαζε αηηήκαηνο γηα 
πξνζάξηεζε ιπόκελεο 
θαηαζθεπήο ζε 
κηζζσκέλν αθίλεην 

Ομόφωνα 



Γήκνπ Γξάκαο 

39.  62.  Αίηεζε ιύζεο 
κίζζσζεο 
θαηαζηήκαηνο ζηελ 
Γεκνηηθή ιαραλαγνξά 

Ομόφωνα 

40.  63.  Αίηεζε ιύζεο 
κίζζσζεο δεκνηηθνύ 
θαηαζηήκαηνο 
(θαθελείν) 

Ομόφωνα 

41.  64.  Οξηζκόο αλαπιεξσηή 
Γεκάξρνπ ζηελ ηξηκειή 
επηηξνπή ρνξήγεζεο 
βεβαηώζεσλ ηνπ αξ.3 
ηεο παξ.6 ηνπ ΠΓ 
51/2006 

Ομόφωνα 

42.  65.  πλδηνξγάλσζε ηνπ 
55

νπ
 Μαξαζσλίνπ 

Μαθεδνλίαο Μαδηθνύ 
Αζιεηηζκνύ 

Ομόφωνα για την συνδιοργάνωση του 55ου Μαραθώνιου 
Μακεδονίας Μαζικού Αθλητισμού από την ΟΜΑΔΑ <<Ε>> 
ΕΛΛΗΝΩΝ και τον Δήμο Δράμας, με συμμετοχή του Δήμου 
ποσού 950,00 €, υπό την προϋπόθεση ότι, θα προσκομισθεί 
από την ανωτέρω  ΟΜΑΔΑ <<Ε>> ΕΛΛΗΝΩΝ , 
αδειοδότηση από τον ΣΕΓΑΣ 

 

43.  66.  Απνδνρή 
ρξεκαηνδόηεζεο γηα 
θάιπςε δαπαλώλ εθηόο 
έδξαο θίλεζεο θαη 
νδνηπνξηθώλ εμόδσλ 

Ομόφωνα 

44.  67.  Έθηαθηε νηθνλνκηθή 
ελίζρπζε δεκόηε 

Ομόφωνα 

45.  68.  Έθηαθηε νηθνλνκηθή 
ελίζρπζε δεκόηε 

Ομόφωνα 

46.  69.  Έθηαθηε νηθνλνκηθή 
ελίζρπζε δεκόηε 

Ομόφωνα 

47.  70.  Έθηαθηε νηθνλνκηθή 
ελίζρπζε δεκόηηζζαο 

Ομόφωνα 

48.  71.  Έθηαθηε νηθνλνκηθή 
ελίζρπζε δεκόηε 

Ομόφωνα 

49.  72.  Έθηαθηε νηθνλνκηθή 
ελίζρπζε δεκόηε 

Ομόφωνα 

50.  73.  Αίηεκα δηαγξαθήο 
νθεηιώλ Κ.Ο.Κ. , νηθ. 
έηνπο 2004 

Ομόφωνα 

51.  74.  Γηαγξαθή πνζνύ από 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 
γηα ρξέσζε Σειώλ 
Καζαξηόηεηαο θαη 
Φσηηζκνύ κε 
Ζιεθηξνδνηνύκελσλ 
Υώξσλ 

Ομόφωνα 

52.  75.  Δμέηαζε αηηήκαηνο 
επηζηξνθήο ρξεκάησλ 
από παξάβαζε Κ.Ο.Κ. 

Ομόφωνα 

53.  76.  Δμέηαζε ηεζζάξσλ 
αηηεκάησλ δηαγξαθήο 
νθεηιώλ από 
ρξεκαηηθνύο 
θαηαιόγνπο πνπ 
αθνξνύλ πξόζηηκα 
Κ.Ο.Κ. 2003 

Ομόφωνα 

54.  77.  Δμέηαζε δύν αηηεκάησλ 
δηαγξαθήο νθεηιώλ 
από ρξεκαηηθνύο 
θαηαιόγνπο πνπ 
αθνξνύλ πξόζηηκα 
Κ.Ο.Κ. 2003 

Ομόφωνα 

55.  78.  Δμέηαζε ηξηώλ 
αηηεκάησλ δηαγξαθήο 

Ομόφωνα 



νθεηιώλ από 
ρξεκαηηθνύο 
θαηαιόγνπο πνπ 
αθνξνύλ πξόζηηκα 
Κ.Ο.Κ. 2003 

56.  79.  Δμέηαζε αίηεζεο 
επηζηξνθήο ρξεκάησλ 
από ηέιε θαζαξηόηεηαο 
θαη θσηηζκνύ κε 
ειεθηξνδνηνύκελσλ 
ρώξσλ γηα ηα έηε 2008-
2009. 

Ομόφωνα 

57.  80.  Δμέηαζε αηηήκαηνο 
επηζηξνθήο ρξεκάησλ 
γηα δεκνηηθά ηέιε, 
δεκνηηθό θόξν 

Ομόφωνα 

58.  81.  Δμέηαζε αίηεζεο 
δηαγξαθήο νθεηιήο από 
ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη 
θσηηζκνύ κε 
ειεθηξνδνηνύκελσλ 
ρώξσλ γηα ην έηνο 2010   

Ομόφωνα 

59.  82.  Δμέηαζε αίηεζεο 
δηαγξαθήο νθεηιήο από 
ρξεκαηηθνύο 
θαηαιόγνπο πνπ αθνξά 
ηέιε Νεθξνηαθείσλ ηεο 
Σ.Κ. Καιιηθύηνπ 

Ομόφωνα 

60.  83.  Δμέηαζε αίηεζεο 
δηαγξαθήο νθεηιήο από 
ρξεκαηηθνύο 
θαηαιόγνπο πνπ αθνξά 
ηέιε Νεθξνηαθείσλ ηεο 
Σ.Κ. Καιιηθύηνπ 

Ομόφωνα 

61.  84.  Έγθξηζε εμόδσλ 
κεηαθίλεζεο Γεκάξρνπ 
Γξάκαο 

Ομόφωνα 

62.  85.  Έγθξηζε εμόδσλ 
κεηαθίλεζεο  ηνπ 
Αληηδεκάξρνπ θ. 
Εαραξηάδε Παύινπ 

Ομόφωνα 

63.  86.  Έγθξηζε εμόδσλ 
κεηαθίλεζεο ηνπ 
Αληηδεκάξρνπ θ. 
Γξεγνξίνπ Κπξηάθνπ 

Ομόφωνα 

64.  87.  Έγθξηζε εμόδσλ 
κεηαθίλεζεο 
Αληηδεκάξρνπ θαη 
Γεκνηηθώλ πκβνύισλ 

Ομόφωνα 

65.  88.  Έγθξηζε εμόδσλ 
κεηαθίλεζεο εθηόο 
έδξαο ππαιιήισλ 
Γήκνπ Γξάκαο 

Ομόφωνα 

66.  89.  Έγθξηζε εμόδσλ 
κεηαθίλεζεο εθηόο 
έδξαο ππαιιήισλ 
Γήκνπ Γξάκαο 

Ομόφωνα 

67.  90.  1
Ο
 ΔΚΣΑΚΣΟ 

Σξνπνπνίεζε 
πξνγξακκαηηθήο 
ζύκβαζεο κε ηελ Ηεξά 
Μεηξόπνιε Γξάκαο γηα 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 
« Καηαζθεπή Κηηξίνπ 
ίηηζεο Απόξσλ Ηεξάο 
Μεηξόπνιεο Γξάκαο», 
επαλππνβνιή 
πξόηαζεο έληαμεο ηνπ 

Ομόφωνα 



έξγνπ ζην ΔΠΑ, 
επαλππνβνιή λένπ 
(ηξνπνπνηεκέλνπ) 
ηερληθνύ δειηίνπ 

68.  91.  2
Ο
 ΔΚΣΑΚΣΟ 

Έγθξηζε κεηαθίλεζεο 
Γεκάξρνπ 

Ομόφωνα 

69.  92.  3
Ο
 ΔΚΣΑΚΣΟ 

Έθδνζε ςεθίζκαηνο 
ζε ζπλέρεηα ηεο από 8-
2-2012 επηζηνιήο ηεο 
πλέιεπζεο Γξακηλώλ 
Πνιηηώλ – Δξγαηηθνύ 
Κέληξνπ Γξάκαο 

Ομόφωνα περί έκδοσης του παρακάτω Ψηφίσματος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας: 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας, στη 
συνεδρίασή του της 8ης Φεβρουαρίου του 2012, και σε 
συνέχεια της από 8-2-2012 επιστολής της Συνέλευσης 
Δραμινών Πολιτών – Εργατικού Κέντρου Δράμας, 

 

ΕΚΔΙΔΕΙ ΣΟ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΨΗΦΙΜΑ 
 

1) Δηλώνει ότι, το χαράτσι της ΔΕΗ, αλλά και το 
κάθε επόμενο χαράτσι, είναι άδικο και ανήθικο 
και αποφασίζει να συμπαρασταθεί  ( το ΔΣ) στους 
πολίτες στην αυριανή προσπάθεια που έχει σκοπό 
να πιέσει τη ΔΕΗ , όχι μόνο να δέχεται την 
πληρωμή λογαριασμών χωρίς το χαράτσι αλλά 
και να μην κοπεί το ρεύμα σε κανένα νοικοκυριό 
που δεν έχει ή αντιστέκεται να πληρώσει. 
Αποκηρύσσει  την μαφιόζικη κυβερνητική 
τακτική είσπραξης άδικων φόρων 

2) Συμφωνεί με την μείωση των δημοτικών τελών 
και των τιμολογίων ύδρευσης  στους άνεργους, 
στα πλαίσια του Νόμου 

3) Αποφασίζει να διερευνηθεί η μέριμνα για δωρεάν 
μετακίνηση των άνεργων με την αστική 
συγκοινωνία 

4) Απαιτεί από τους δραμινούς βουλευτές να 
καταψηφίσουν το μνημόνιο 

5) Αποφασίζει τον περιορισμό των κονδυλίων για 
χορούς, πανηγύρια δημόσιες σχέσεις και έργα 
βιτρίνας, με αντίστοιχη ενίσχυση των κονδυλίων 
για την υποστήριξη των ανέργων και των 
ασθενέστερων. 

6) Είναι υπέρ της μη δημιουργίας ΕΟΖ πουθενά 
στην Ελλάδα, της μη κατάργησης των συλλογικών 
συμβάσεων, της μη μείωσης των ελαχίστων 
αμοιβών και των συντάξεων και της διαφύλαξης 
των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων 

 

 

70.  93.  4
Ο
 ΔΚΣΑΚΣΟ 

πγθξόηεζε 
δηαπαξαηαμηαθήο 
επηηξνπήο γηα ηελ 
επηρνξήγεζε 
πνιηηηζηηθώλ 
ζπιιόγσλ θαη 
αζιεηηθώλ ζσκαηείσλ 

Ομόφωνα συγκροτεί εννεαμελή επιτροπή  για την 
επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών 
σωματείων, αποτελούμενη από τους παρακάτω δημοτικούς 
συμβούλους: 
1) Μλεκάνη Μιχαήλ 
2) Χαρίσκο Νικόλαο 
3) Σιδερά Χρύσα 
4) Μπέσσα Θεόδωρο 
5) Μυστακίδη Ιωάννη 
6) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριο 
7) Μελισσινό Στυλιανό 
8) Κάργα Γεώργιο 



9) Μήτρου Γεώργιο 
 

 
 
 
 
Δράμα 14-2-2012 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας   
Μυροφόρα Ψωμά                                                                                    
  


