
ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖ  ΤΝΔΓΡΙΑΖ 30/14-12-11 ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ 

       
 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κιοσσές Φρήστος και Φλιάρα Παναγιώτα , αποχώρησαν από τη συνεδρίαση 
κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
Ο δημοτικός σύμβουλος Γκάνης ταύρος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος  
της ημερήσιας διάταξης  . 
Ο πρόεδρος της ΔΚ Φωριστής, Κουνδουράς Ανέστης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
Η πρόεδρος της ΔΚ Δράμας, κα Κουγιουμτζόγλου – κουλίδου Δέσποινα, ψήφισε όλα τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης καθώς και τα έκτακτα 

 
 

Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΣΙΣΛΟ ΘΕΜΑΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟΤ 

1.  625.  Έγκριση της υπ΄ 
αριθμ 242/2011 
απόφασης του ΔΣ 
της ΔΕΥΑ Δ. 
Δράμας, σχετικά με 
την ψήφιση της 
τιμολογιακής 
πολιτικής της 
Επιχείρησης, οικ. 
έτους 2012 

      ε συνέχεια: των παρακάτω συμπληρωματικών και 
διορθωτικών προτάσεων του κ. Δήμαρχου:  

1) Για την περίπτωση Γ.4 των ευπαθών ομάδων, που 
αφορά στα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 80%, η 
έκπτωση να αυξηθεί από 30% σε ποσοστό 50% επί 
της αξίας του αντίστοιχου τιμολογίου βάση του 
οποίου τιμολογείται το ακίνητο, χωρίς 

εισοδηματικό κριτήριο, όπως ισχύει για τους 
τυφλούς, τους έχοντες βαριά νοητική στέρηση, 
εγκεφαλική παράλυση και μεσογειακή αναιμία 
κ.λ.π. 

2) Για την περίπτωση Γ.3 των ευπαθών ομάδων, που 
αφορά στις τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, 
όπου υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο 12.000,00 €, να 
προσαυξάνεται αυτό, ανάλογα με το 
προστατευόμενο τέκνο, όπως προβλέπεται από τη 
Νομοθεσία 

3) Μετά και από συζήτηση με τους κτηνοτρόφους, 
πρότεινε, έως κατανάλωση 300 m2 να επιβάλλεται 
εφάπαξ ετήσια εισφορά 150,00 € και από 301 m2 και 
άνω, να χρεώνονται με 0,15 m2, χωρίς αποχέτευση 
φυσικά, με σκοπό και την αποφυγή λαθραίας λήψης 
νερού διότι, κάποιοι δεν έχουν ούτε υδρόμετρα  
(π.χ. στην Φωριστή) 

4) Σην αφαίρεση του οικισμού Σαξιαρχών από την 
περίπτωση β΄ της κατηγορίας Α΄ «Σιμολόγια 
Ύδρευσης Αποχέτευσης στην περιοχή του πρώην 
Δήμου Δράμας και οικισμών Αγ. άββα και 
Πανοράματος (εκτός οικισμού Σαξιαρχών)», που 
αφορά στα Σοπικά Διαμερίσματα, διότι αναφέρεται 
στην περίπτωση γ΄ της ιδίας κατηγορίας. 

5) Μετά από ερώτημα των δημοτικών συμβούλων 
Μαμσάκου Φριστοδούλου και Μελισσινού 
τυλιανού , για ποιο λόγο δεν αναφέρονται οι 
περιπτώσεις δ΄, ε΄ και ζ΄ της κατηγορίας Α΄ 
«Σιμολόγια Ύδρευσης Αποχέτευσης στην περιοχή 
του πρώην Δήμου Δράμας και οικισμών Αγ. άββα 
και Πανοράματος (εκτός οικισμού Σαξιαρχών)», και 
στις Δημοτικές και Σοπικές Κοινότητες                   
σχετικά με: 

   την έκπτωση  15% και  αφαίρεση  των  
τόκων σε  όσους  εξοφλήσουν εφάπαξ  
παλαιούς  λογαριασμούς  έως  31/12/2011  



και  έκπτωση  10% σε  12  δόσεις  

 την έκπτωση 7% από τον επόμενο  
λογαριασμό  με την  έγκαιρη   πληρωμή  
του λογαριασμού και  

 την επιβολή τόκων υπερημερίας 0,7 %  ανά 
μήνα, για την εκπρόθεσμη εξόφληση 
λογαριασμού 

πρότεινε ο κ. Δήμαρχος, την επέκταση των τριών αυτών 
μέτρων και στις Δημοτικές και Σοπικές Κοινότητες                    
 
Με τις επιφυλάξεις του δημοτικού συμβούλου Φρυσοχοΐδη 
Ελευθερίου: 

1) ως προς το εισοδηματικό κριτήριο των 12.000,00 € για 
τις περιπτώσεις Γ.3 και Γ.4 της κατηγορίας των 
ευπαθών ομάδων, το οποίο θεωρεί ότι είναι πολύ 
χαμηλό  , προτείνοντας την αύξησή του στο ποσό των 
20.000,00 €.  

2) Για την περίπτωση δ΄ που αφορά στην έκπτωση κατά 
15% και αφαίρεση των τόκων σε όσους εξοφλήσουν 
εφάπαξ παλαιούς λογαριασμούς έως 31-12-2011 και 
έκπτωση 10% σε 12 δόσεις,  διερωτώμενος για ποιο 
λόγο να υπάρχει μείωση και  προτείνοντας μόνο την 
διαγραφή των τόκων καθώς και την είσπραξη των 
οφειλών με τη διαδικασία των δόσεων διότι, κανείς 
δεν έχει χρήματα να πληρώσει εφάπαξ την οφειλή 
του προς την επιχείρηση 
 

      Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Μαργαρίτη Θωμά, 2) Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) 
Φατζηγιάννη Αναστασίου, 4) Μαμσάκου Φριστοδούλου, 5) 
Δάντζερα Ιωάννη, 6) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 7) 
Φαραλαμπίδη Ανδρέα, προτείνοντας οριζόντια μείωση των 
τελών της ΔΕΤΑΔ κατά 17%, μέτρο που εξήγγειλε   άλλωστε 
προεκλογικά η δημοτική αρχή και οφείλει να το τηρήσει, 
παραθέτοντας και τα παρακάτω: 

 Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΤΑΔ, δεν είναι τίποτα 
άλλο, παρά μόνα επικοινωνιακό τρυκ, που τα 
αποτελέσματά του θα γίνουν γρήγορα αντιληπτά από 
τους πολίτες 

 Η απόφαση του Δ της Επιχείρησης, είναι ασαφής και 
δυσκολεύει τον οποιονδήποτε να την κατανοήσει 

 Επιβραβεύει τους οφειλέτες προς την επιχείρηση, 
προκαλώντας τους συνεπείς καταναλωτές 

 Θα πρέπει να διερευνηθεί αν είναι σύννομη η 
επέκταση της μείωσης του νερού , σε κοινωνικές 
ομάδες πέραν των πολυτέκνων και αν ανταποκρίνεται 
στον κανονισμό Λειτουργίας της Επιχείρησης 

 Θα έπρεπε στη συνεδρίαση του Δ να έχει κληθεί και η 
Δ/ντρια της Επιχείρησης, όπως κλήθηκε η 
Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Τπηρεσιών 
τους Δήμου Δράμας, προκειμένου να τοποθετηθεί επί 
του προϋπολογισμού του Δήμου 

Ο δημοτικός σύμβουλος Φαραλαμπίδης Ανδρέας, πρότεινε 
επίσης, στον συνοικισμό Πανόραμα, να εφαρμοσθεί η 
τιμολογιακή πολιτική που θα εφαρμοσθεί στην ΣΚ 
Καλλιφύτου διότι, στην τελευταία απογραφή, υπάγεται 
στην Καλλίφυτο ως συνοικισμός αυτής. 
 



Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) ούτος Κων/νος, 2) Σερζής 
Ανέστης και 3) Μελισσινός τυλιανό, ψήφισαν λευκό για 
τους παρακάτω λόγους: 

1)  Η απόφαση του Δ της Επιχείρησης, είναι ασαφής 
με γενικευμένες αναφορές , δυσκολεύοντας τον 
οποιονδήποτε να την κατανοήσει.  

2) Δεν συνοδεύεται από μία οικονομοτεχνική μελέτη 
όπου θα γινόταν γνωστό, αν έχει αποθεματικό 
επιχείρηση για να αντιμετωπίσει π.χ. προβλήματα 
στα μηχανήματα και τον βιολογικό καθαρισμό, 
προβλήματα που προκαλούνται από την 
παλαιότητα και την πολυχρησία αυτών.  

3) Με την προς ψήφιση τιμολογιακή πολιτική, 
επιβραβεύονται οι οφειλέτες προς την επιχείρηση και 
προκαλούνται με αυτόν τον τρόπο οι συνεπείς 
καταναλωτές,  τονίζοντας ότι, αυτό που τους 
ενδιαφέρει, είναι η βιωσιμότητα της Επιχείρησης και 
φυσικά η μείωση των τιμολογίων, διερωτώμενοι αν 
έλαβε υπόψη της η Επιχείρηση την τιμολογιακή 
πολιτική που εισάγει προς ψήφιση, στην περίπτωση 
που θα κάνει έργα εκατομμυρίων και αν σκοπεύει να 
δανεισθεί χρήματα για να τα πραγματοποιήσει. 
 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου διότι, η απόφαση του Δ της Επιχείρησης, είναι 
ασαφής , δυσκολεύοντας τον οποιονδήποτε να την 
κατανοήσει και κινείται στα πλαίσια του Καλλικράτη, για 
την εφαρμογή του οποίου άπειρες φορές έχει δηλώσει την 
αντίθεσή του, 
       τη συνέχεια  πρότεινε μείωση 30% στο λαϊκό 

τιμολόγιο, κατάργηση τιμολογίου στις ευπαθής ομάδες, 
ένταξη του συνόλου των ΑμεΑ και άλλων ευπαθών ομάδων, 
κατάργηση του ΥΠΑ διότι, το νερό είναι αγαθό και όχι 
εμπόρευμα, και τελικά πρότεινε την κατάργηση της 
Επιχείρησης, την μεταφορά της διαχείρισης του νερού  στο 
Δήμο καθώς και τη μεταφορά του προσωπικού αυτής. 

 
Καθορίζεται η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΤΑΔ για το 
οικ. έτος  2012, και θα ισχύσει από 1/1/2012 όπως 
παρακάτω: 

 Α.    ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΓΡΔΤΗ  ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

 

ΠΕΡΙΟΥΗ ΣΟΤ  ΠΡΩΗΝ   ΔΗΜΟΤ  ΔΡΑΜΑ θαη νηθηζκώλ Αγ 

άββα θαη Παλνξάκαηνο  ( εθηόο νηθηζκνύ Σαμηαξρώλ) 

 

 α.  Γεληθό ηηκνιόγην  αμίαο λεξνύ  
 Σηκή αλά m

3
 λεξνύ από  0-20 m

3
       0,65€/m

3 

 Σηκή αλά m
3
 λεξνύ από  21-35 m

3
     0,76€/m

3 

 Σηκή αλά m
3
 λεξνύ από 36 θαη άλσ   0,87 €/m

3
 
 

 

 β.  Η   ρξέσζε ζα γίλεηαη αλά δίκελν έλαληη  θαη 

ηεηξάκελν εθθαζαξηζηηθό  ινγαξηαζκό αληί 

ηξηκήλνπ, όπσο ηζρύεη ζήκεξα.      

 γ.  Αληί παγίνπ ρξεώλεηαη ειάρηζηε θαηαλάισζε  

12€/δίκελν κε  δσξεάλ θαηαλάισζε 8m
3
 αλά  

δίκελν     

 δ. Έθπησζε  15% θαη  αθαίξεζε  ησλ  ηόθσλ ζε  όζνπο  

εμνθιήζνπλ εθάπαμ  παιαηνύο  ινγαξηαζκνύο  

έσο  31/12/2011  θαη  έθπησζε  10% ζε  12  



δόζεηο.                                                                   

 ε.  Έθπησζε 7% από ηνλ επόκελν  ινγαξηαζκό  κε ηελ  

έγθαηξε   πιεξσκή  ηνπ ινγαξηαζκνύ                         

 ζη.  Σν ηέινο ρξήζεο ππνλόκνπ νξίδεηαη ζε 50 % ηεο αμίαο 

ηνπ λεξνύ   . 

 δ.  Σόθνο ππεξεκεξίαο 0,7%/κελα  γηα ηελ εθπξόζεζκε 

εμόθιεζε ινγαξηαζκνύ 

 ε. Απαιιαγή από ηελ ρξέσζε ησλ 250 επξώ αλά παξνρή  

ζηνλ νηθηζκό Παλνξάκαηνο γηα ηα ηέιε 

ζύλδεζεο απνρέηεπζεο (θαη ζπκςεθηζκόο ζ’ 

απηνύο πνπ ην έρνπλ θαηαβάιεη). 

 

 Β. ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΔ 

 

 α.    Γ.Κ. ΞΗΡΟΠΟΣΑΜΟΤ         θπβηθά               άμηα 

λεξνύ 

                                      από           0 – θαη άλσ          

0,39  €/m
3
       

 β.       Γ.Κ. ΥΩΡΙΣΉ   θαη  ηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα ( 

Καιιηθύηνπ, Καινύ Αγξνύ, Κνπδνπλίσλ,    Ληβαδεξνύ,  

Μαθξππιαγίνπ,  Μαπξνβάηνπ, Μηθξνρσξίνπ 

Μνλαζηεξαθίνπ, Μπινπνηάκνπ, Νηθνηζάξα) θαη 

Σαμηάξρεο 

 

                          Υξέσζε     από    0-100m
3
          0,28 €/m

3 

                          Υξέσζε     από    101-θαη άλσ   0,29 €/m
3 

 

 γ.  Πνιύθαξπνο – ηδεξόλεξν  

                            πάγηα ρξέσζε αλά έηνο 40€ + θπα. 

 

 δ.  γηα ηα η.δ.  Μαθξππιάγη – Ληβαδεξό –Βαζύιαθν- 

Σαμηάξρεο  
 δελ ρξεώλεηαη ηέινο ρξήζεο απνρέηεπζεο 

 

 ε. Γηα όια ηα ππόινηπα δηακεξίζκαηα νξίδεηαη ρξέσζε 

ρξήζεο απνρέηεπζεο πνζνζηό 30%,  επί  ηεο αμίαο ηνπ 

λεξνύ ,σο ηέινο απνρέηεπζεο .                    

            

 ζη. Σν πάγην  ειάρηζηεο  θαηαλάισζεο αλά  εμάκελν  

νξίδεηαη  ζε 17€/εμάκελν  (ζην όπνην πεξηιακβάλεηαη  

δσξεάλ θαηαλάισζε   30m
3
 αλά εμάκελν). 

 

 δ.  Οη ινγαξηαζκνί ζα εθδίδνληαη αλά εμάκελν, ν 1
νο

 

Λνγ/κνο σο  έλαληη  θαη ν 2
νο

   εηήζηνο εθθαζαξηζηηθόο 

(εθηόο Πνιύθαξπνπ θαη ηδεξνλέξνπ). 

 ε. Σηκνιόγην λεξνύ Δ Δξάκαο , Εθθιεζηώλ θαη ζρνιείσλ : 

0.10 Επξσ/κ3       

                    

 ζ. Παύνπλ λα ρξεώλνληαη θαηαλαισηέο ησλ νπνίσλ ην 

αθίλεην δελ πδξνδνηείηαη από δίθηπν ηεο ΓΔΤΑΓ .    

 

 η. Έθπησζε  15% θαη  αθαίξεζε  ησλ  ηόθσλ ζε  όζνπο  

εμνθιήζνπλ εθάπαμ  παιαηνύο  ινγαξηαζκνύο  έσο  

31/12/2011  θαη  έθπησζε  10% ζε  12  δόζεηο.   

             

 θ. Έθπησζε 7% από ηνλ επόκελν  ινγαξηαζκό  κε ηελ  

έγθαηξε   πιεξσκή  ηνπ ινγαξηαζκνύ           

 

 ι. Σόθνο ππεξεκεξίαο 0,7%/κελα  γηα ηελ εθπξόζεζκε 

εμόθιεζε ινγαξηαζκνύ 

 



                       

 Γ.   ΔΤΠΑΘΔΙ ΟΜΑΓΔ  

     Σα ηηκνιόγηα απηά αθνξνύλ ζε θαηαλαισηέο πνπ αλήθνπλ ζηηο 

παξαθάησ νκάδεο :     

 Γ.1.  Πολύτεκνοι  

60% επί ηεο άμηαο λεξνύ ηνπ αληηζηνίρνπ ηηκνιόγηνπ βάζε ηνπ 

όπνηνπ ηηκνινγείηαη ην αθίλεην 

 

 Γ.2.  Παραπληγικοί - Κωυάλαλοι 

50% επί ηεο άμηαο λεξνύ ηνπ αληηζηνίρνπ ηηκνιόγηνπ βάζε ηνπ 

όπνηνπ ηηκνινγείηαη ην αθίλεην      

 Γ.3  Τρίτεκνοι και Μονογονεϊκές οικογένειες 
30%  επί ηεο άμηαο λεξνύ ηνπ αληηζηνίρνπ ηηκνιόγηνπ βάζε ηνπ 

όπνηνπ ηηκνινγείηαη ην αθίλεην     

 Γ.4. Άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 80%  

50%  επί ηεο άμηαο λεξνύ ηνπ αληηζηνίρνπ ηηκνιόγηνπ βάζε ηνπ 

όπνηνπ ηηκνινγείηαη ην αθίλεην     

 

Σν πνζνζηό ηεο έθπησζεο ζα επηβάιιεηαη ζε έλα αθίλεην ζην 

νπνίν ν δηθαηνύρνο ζα είλαη ηδηνθηήηεο ε ππόρξενο έλαληη ηεο 

ΔΕΤΑΔ. 

 

Γηα ηελ έληαμε ζηα αληίζηνηρα ηηκνιόγηα ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίδνληαη ηα απαξαίηεηα εθ ηνπ Νόκνπ θαη ηνπ θαλνληζκνύ 

ηεο επηρείξεζεο δηθαηνινγεηηθά.   

 

Γηα ηελ θαηεγνξία Γ.3.  εθαξκόδεηαη σο εηζνδεκαηηθό θξηηήξην,  

ην όξην ησλ 12.000 επξώ   γηα ην νπνίν ζα πξνζθνκίδνληαη  ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζα πξνζαπμάλεηαη αλάινγα κε ην 

πξνζηαηεπόκελν ηέθλν, όπσο πξνβιέπεηαη από ηε Ννκνζεζία. 

Γηα ηελ θαηεγνξία Γ.4.  ζα πξνζθνκίδνληαη  ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά ρσξίο εθαξκνγή εηζνδεκαηηθνύ θξηηεξίνπ, όπσο 

ηζρύεη γηα ηνπο ηπθινύο, ηνπο έρνληεο βαξηά λνεηηθή ζηέξεζε, 

εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη κεζνγεηαθή αλαηκία θιπ. 

ε όιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ηζρύεη ε έθπησζε ηεο έγθαηξεο 

εμόθιεζεο  

 

 

ΔΙΓΙΚΔ ΥΡΔΩΔΙ 
        

1.     Γαπάλεο ζύλδεζεο κε ην δίθηπν ύδξεπζεο :                                  

      1.1    Σέιε ζύλδεζεο . 

α.   εληόο ζρεδίνπ  γηα δηαηνκή έσο   1” =150€+ θ.π.α  

                 δηαηνκή  από     1΄΄  έσο 1 ¾ =175€+ θ.π.α 

      δηαηνκή κεγαιύηεξε από        1 ¾    =250€+ θ.π.α 

β.   Εθηόο ζρεδίνπ  δηαηνκή          < 1”   =150€+ θ.π.α  

      δηαηνκή κεγαιύηεξε από          1”    =250€+ θ.π.α  

γ.    Δαπάλεο ζύλδεζεο κε ην δίθηπν εθηόο ζρεδίνπ πόιεσο 400 € 

+θ.π.α.  

      αλά ζύλδεζε  (ηζρύεη άπαμ  γηα  θάζε αγξόθηεκα ). 

       2.    Δγγύεζε γηα θάζε λέα ζύλδεζε  ή  αιιαγή νλόκαηνο 

50 €, αληί γηα 100€ όπσο ηζρύεη ζήκεξα. 

        Σέινο αιιαγή επσλύκνπ 15€+θ.π.α  

 

       3.    Δπαλαζύλδεζε πδξνκέηξνπ 15€ + θ.π.α 

       4.    Έιεγρνο  πδξνκέηξνπ              15€ +θ.π.α 

       5.   Σέινο ζύλδεζεο κε ην δίθηπν αθάζαξησλ  

      ηα πξώηα 120,00 m
2
  πξνο     1,50€/m

2 

      από  120-240 m
2
         πξνο    2,00€/m

2 

      από 240 θαη άλσ         πξνο    2,50€/m
2 

      ύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα θαλνληζκό  ύδξεπζεο – 

απνρέηεπζεο 

        6.     Γηθαίσκα  εξγνηαμηαθήο  ζύλδεζεο    



       κε ρξέσζε λεξνύ κόλν  θαη ρσξίο ππνρξεσηηθή θαηαβνιή ησλ 

ηειώλ ζύλδεζεο κε ην δίθηπν   αθάζαξησλ  πξηλ ην πέξαο ησλ 

εξγαζηώλ.       

       7.     ρξέσζε λεξνύ γηα αλεθνδηαζκό ζε βπηίν    0,80/m
3
 θαη 

10 € θαη’ ειάρηζην + θ.π.α 

             Αθνξά ζε ηδηώηεο πνπ ζέινπλ λα πξνκεζεπηνύλ λεξό κε 

δηθό ηνπο βπηηνθόξν όρεκα  

       8.    πξόζηηκν ιαζξνιεςίαο  ή παξάλνκεο ζύλδεζεο   500 €      

9.  Απνδνρή βνζξνιπκάησλ από ηελ ΔΔΛ  

Γξάκαο   
κε παξάιιειε ρνξήγεζε βεβαίσζεο απνδνρήο ιπκάησλ πξνο 

επεμεξγαζία.          

      Υξέσζε 1 €/m3θαη 15 € θαη’ ειάρηζην + θ.π.α.       

10. Δγγύεζε ρξήζεο πδξνκέηξνπ  

     1.00 επξώ γηα θάζε λέν πδξόκεηξν πνπ ζα ηνπνζεηεί ε ζα 

αληηθαζηζηά ε ππεξεζία 
 

2.  626.  Αποδοχή 
χρηματοδότησης 
για λειτουργικές 
δαπάνες σχολείων  

Ομόφωνα 

3.  627.  Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2011  

Ομόφωνα 

4.  628.  Τροποποίηση της 
υπ΄ αριθμ. 558/2011 
ΑΔΣ με θέμα 
«Καθορισμός τέλους 
ακίνητης 
περιουσίας (ΤΑΠ), 
για το οικ. έτος 2012  

Ομόφωνα 

5.  629.  Έγκριση υποβολής 
πρότασης του Δ. 
Δράμας στην 
πρόσκληση 1.1 της  
ΜΟΔ  Α.Ε. με τίτλο 
« Τεχνική Βοήθεια 
Δήμου Δράμας»  

Ομόφωνα 

6.  630.  Έγκριση της υπ΄ 
αριθμ. 78/2011 
απόφασης της 
Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, 
σχετικά με τον 
Κανονισμό 
Λειτουργίας της 
Λαϊκής Αγοράς του 
Δ. Δράμας  

Ομόφωνα 

7.  631.  Τροποποίηση 
Κανονισμού χρήσης 
παραχωρούμενων 
κοινόχρηστων 
χώρων  

Ομόφωνα 

8.  632.  Τροποποίηση 
δρομολογίων 
Αστικού ΚΤΕΛ 

Ομόφωνα 

9.  633.  Δωρεάν 
παραχώρηση 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου Γεωργίου 
διότι, ενώ υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες, η δημοτική αρχή δεν 
προχωρά σε παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων. Θεωρεί ότι, 



χρήσης δημοτικού 
ακινήτου  

με τη δράση που θα πραγματοποιήσει η μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία Απασχόλησης και Ανάπτυξης Νομού Δράμας στον 
συγκεκριμένο παραχωρούμενο δημοτικό χώρο, στην ουσία θα   
αποσυντονίσει τις εργασιακές σχέσεις μέσα στο Δήμο Δράμας   

Για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης  του ισογείου 
του παλαιού Δημαρχείου (πρώην Οικονομική Τπηρεσία) 
για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (από 15/12/2011μέχρι 
15/02/2012), στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
Απασχόλησης και Ανάπτυξης Νομού Δράμας, προκειμένου 
να χρησιμοποιηθεί ως χώρος υποδοχής των 
ενδιαφερομένων ανέργων, οι οποίοι θα κληθούν να 
καταθέσουν αιτήσεις, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναμικού» του Τπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής 
Ασφάλισης 
 

 

10.  634.  Εξέταση αίτησης 
για χρήση 
κοινόχρηστου 
χώρου για 
ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων  

Ομόφωνα 

11.  635.  Εξέταση αίτησης 
για χρήση 
κοινόχρηστου 
χώρου για 
ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων 

Ομόφωνα 

12.  636.  Εξέταση αίτησης 
για χρήση 
κοινόχρηστου 
χώρου   

Ομόφωνα 

13.  637.  Χορήγηση άδειας 
υπαίθριου εμπορίου 
για την πώληση του 
είδους «μαλλί της 
γριάς», στο πλαίσιο 
εκδηλώσεων 
Χριστουγέννων και 
Πρωτοχρονιάς στο 
Δήμο Δράμας 

Ομόφωνα 

14.  638.  Χορήγηση άδειας 
υπαίθριου εμπορίου 
για την πώληση του 
είδους «μαλλί της 
γριάς», στο πλαίσιο 
εκδηλώσεων 
Χριστουγέννων και 
Πρωτοχρονιάς στο 
Δήμο Δράμας 

Ομόφωνα 

15.  639.  Εξέταση αίτησης 
για μείωση οφειλής 
από τέλος χρήσης 
κοινόχρηστου 
χώρου  

Ομόφωνα 



16.  640.  Εξέταση αίτησης 
για διαγραφή  
οφειλής από τέλος 
χρήσης 
κοινόχρηστου 
χώρου  

Ομόφωνα 

17.  641.  Εξέταση αίτησης 
για διαγραφή  
οφειλής από τέλος 
χρήσης 
κοινόχρηστου 
χώρου 

Ομόφωνα 

18.  642.  Εξέταση αίτησης 
για διαγραφή 
οφειλής από 
επιβολή ειδικού 
προστίμου για 
μεταφορά και 
αποθήκευση 
αντικειμένων – 
διαγραφή 
χρηματικού 
καταλόγου 

Ομόφωνα 

19.  643.  Εξέταση πέντε 
αιτημάτων για 
διαγραφή οφειλής 
από τον χρηματικό 
κατάλογο 785/2001 
που αφορούν 
πρόστιμα Κ.Ο.Κ.  
2008 Εξέταση 
αίτησης για μείωση 
οφειλής από τέλος 
χρήσης 
κοινόχρηστου 
χώρου  

Ομόφωνα 

20.  644.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ 
του έργου 
«Παρεμβάσεις σε 
χώρους 
απορριμμάτων 
(έργα αντιπυρικής 
προστασίας)»  

Ομόφωνα 

21.  645.  Έγκριση 
πρωτοκόλλου 
οριστικής 
παραλαβής του 
έργου « 
Διαμόρφωση 
περιοχής ΟΤ 824-
825-826, επί της 
οδού 1ης Ιουλίου»     

Ομόφωνα 

22.  646.  Έγκριση 
πρωτοκόλλου 
προσωρινής και 
οριστικής 
παραλαβής του 

Ομόφωνα 



έργου « 
Αντικατάσταση 
εξωτερικού δικτύου 
ύδρευσης 
Κοινότητας 
Σιδηρονέρου και 
οικισμών, β΄ φάση »    

23.  647.  Έγκριση εξόδων 
μετακίνησης 
Αντιδημάρχων  

Ομόφωνα 

24.  648.  Έγκριση εξόδων 
μετακίνησης εκτός 
έδρας, υπαλλήλων 
του Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

25.  649.  Έγκριση εξόδων 
μετακίνησης εκτός 
έδρας, υπαλλήλων 
του Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

26.  650.  Έγκριση 
μετακίνησης 
Δημάρχου  

Ομόφωνα 

27.  651.  Έγκριση 
μετακίνησης 
αντιδημάρχου  

Ομόφωνα 

28.  652.  Έγκριση για την 
πραγματοποίηση 
πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών  

Ομόφωνα 

29.  653.  Έκτακτη 
οικονομική 
ενίσχυση δημότη 

Ομόφωνα 

30.  654.  Έκτακτη 
οικονομική 
ενίσχυση δημότη 

Ομόφωνα 

31.  655.  Έκτακτη 
οικονομική 
ενίσχυση 
δημότισσας 

Ομόφωνα 

32.  656.  Αίτημα 
επιχορήγησης του 
Πολιτιστικού 
Συλλόγου «Οι 
Μυτιληνοί Ν. 
Δράμας» 

Ομόφωνα 

33.  657.  Έγκριση της υπ΄ 
αριθμ. 31/2011 
απόφασης του ΔΣ 
του ΜΟΔΔ, σχετικά 
με την ψήφιση 
αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2011  

Ομόφωνα 

34.  658.  Καθιέρωση 
εργασίας 
Νυκτερινών, 
Κυριακών και 
εξαιρέσιμων 

Ομόφωνα 



ημερών σε 
υπαλλήλους του 
Δήμου Δράμας 
προς συμπλήρωση 
της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής και 
πέραν αυτής για το 
έτος 2012 
αντιδημάρχου  

35.  659.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Επέκταση δικτύου 
ΔΕΗ στη Τ. Κ. Κ. 
Αγρού 

Ομόφωνα 

36.  660.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Επέκταση δικτύου 
ΔΕΗ στην Δράμα 

Ομόφωνα 

37.  661.  3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση 
εκμίσθωσης άδειας 
εκμετάλλευσης 
περιπτέρου 

Ομόφωνα 

38.  662.  4Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Κατακύρωση 
πρακτικών 
διαγωνισμού της 
εργασίας 
«Συντήρηση κήπων 
πάρκων 2011» 

Ομόφωνα 

39.  663.  5Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση εξόδων 
μετακίνησης εκτός 
έδρας υπαλλήλων 
Δ. Δράμας 

Ομόφωνα 

40.  664.  6Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Τροποποίηση του 
Ολοκληρωμένου 
Σχεδίου Αστικής 
Αναγέννησης 
(Ο.Σ.Α.Α.) του 
Δήμου Δράμας 
2007-2013 

Ομόφωνα 

41.  665.  7Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση εκ νέου 
υποβολής πρότασης 
για το έργο με τίτλο 
« Ανέγερση κτιρίου 
Κ.Η.Φ.Η. Δήμου 
Δράμας» στο 
πλαίσιο της 51ης 
Πρόσκλησης της 
περιφέρειας 
Ανατολικής 
Μακεδονίας και 
Θράκης, αντί του 
πλαισίου της 35ης 
Πρόσκλησης της 
αρχικής υποβολής 

Ομόφωνα 



42.  666.  8Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση της υπ΄ 
αριθμ. 80/2011 
απόφασης της 
Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, 
σχετικά με 
γνωμοδότηση αυτής 
για το Σχέδιο 
Κανονιστικής 
Απόφασης των 
άρθρων 79 και 82 
του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων για 
το υπαίθριο εμπόριο 
(πλανόδιο και 
στάσιμο) 

Ομόφωνα 

43.  667.  9Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση της υπ΄ 
αριθμ. 55/2011 
απόφασης του ΔΣ 
της ΔΕΚΠΟΤΑ, 
σχετικά με την 
καταβολή 
αποζημίωσης 
μελών ΔΣ της 
Επιχείρησης 

Ομόφωνα 

44.  668.  10Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Ανάληψη δαπάνης 
μεταφοράς 
μαθητών 

Ομόφωνα 

45.  669.  11Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση της υπ΄ 
αριθμ. 40/2011 
απόφασης του ΔΣ 
της Δημοτικής 
Κοινωφελούς 
Επιχείρησης 
Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους, 
σχετικά με την 
τροποποίηση του 
Προγράμματος 
Δράσης της 
Επιχείρησης 

Ομόφωνα 

46.  670.  12Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Γνωμοδότηση για 
παραχώρηση 
κοινοχρήστων 
εκτάσεων 
(Αγρόκτημα 
Νικοτσάρα, 
Μυλοποτάμου και 
Κ. Αγρού) στη 
ΔΕΥΑ Δράμας για 
κατασκευή έργων 
αποχέτευσης 

Ομόφωνα 



47.  671.  13Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Κοινό αίτημα των 
παρατάξεων της 
Αντιπολίτευσης, 
σχετικά με το από 
23-11-2011 
υπόμνημα του 
Συλλόγου 
Παραπληγικών Ν. 
Δράμας 

Ομόφωνα για την επιχορήγηση  με το ποσό των 
4.000,00 € του υλλόγου Παραπληγικών Ν. Δράμας καθώς 
και του υλλόγου Κωφαλάλων Ν. Δράμας με ισόποσο ποσό 
,προκειμένου να αντιμετωπίσουν έκτακτα οικονομικά 
προβλήματα που λόγω της κρίσης γίνονται ακόμα πιο 
έντονα  

 

48.  672.  14Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έκδοση 
ψηφίσματος για το 
πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο σπίτι» 

Ομόφωνα 
 
 
 

ΨΗΦΙΜΑ 
 

Σο Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου Δράμας, στην 30ή 
συνεδρίασή του, της 14ης Δεκεμβρίου του 2011, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι: 
 

1) Σο πρόγραμμα  ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ  αποτελεί την 
πλέον επιτυχημένη και αποδεκτή κοινωνική δομή 
των Δήμων την τελευταία δεκαετία 

2) Σο πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ εξυπηρετεί 
στα όρια του Καλλικρατικού  Δήμου Δράμας 
περίπου 400 ηλικιωμένους κατά βάση ανήμπορους  
και μοναχικούς και συνολικά ανά την Ελλάδα 
περίπου 100.000 ηλικιωμένους 

3) την συγκεκριμένη κοινωνική δομή απασχολούνται 
στον Δήμο Δράμας 10 εργαζόμενοι και ανά την 
Ελλάδα 4.000 εργαζόμενοι. 

4) Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι καλύπτουν 
αυταπόδεικτα πάγιες και διαρκείς ανάγκες όχι μόνο 
του Δήμου Δράμας αλλά και όλων των Δήμων της 
χώρας. 

5) Οι εργαζόμενοι του προγράμματος παρέχουν 
ουσιαστικές και πολύτιμες υπηρεσίες σε ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες, συμβάλλοντας στην 
κοινωνικοποίησή τους στην παραμονή τους στο 
φυσικό περιβάλλον, στην αποφόρτιση των 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων, στην αποφυγή της 
υπέρμετρης συνταγογράφησης και γενικώς σε 
πολλούς κοινωνικής σημασίας στόχους. 

6) Συχόν κατάργηση ή υποβάθμιση του 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ θα 
επιφέρει δυσμενέστατες συνέπειες τοσο σε χιλιάδες 
ηλικιωμένους που θα μείνουν χωρίς φροντίδα, όσο 
και για χιλιάδες εργαζομένους που θα μείνουν χωρίς 
δουλεία μέσα σε από εξαιρετικά αβέβαιο και 
ανασφαλές εργασιακό τοπίο. 
 

ΕΚΔΙΔΕΙ ΣΟ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΨΗΦΙΜΑ 
 

 

ΑΠΑΙΣΕΙ: 
 

 

1) Να εξασφαλιστεί η μόνιμη  και σταθερή 



χρηματοδότηση του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟ 
ΠΙΣΙ από εθνικούς πόρους ή οποιαδήποτε άλλη 
πηγή χρηματοδότησης , με την παράλληλη 
αναγκαία νομοθετική ρύθμιση για την διασφάλιση 
των θέσεων εργασίας και την αυτοδίκαιη παράταση 
των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των εργαζομένων 
του προγράμματος. 

2) Να αντιμετωπιστεί το ζήτημα άμεσα και να υπάρξει 
λύση εντός του μηνός Δεκεμβρίου  του 2011, ώστε να 
αποφευχθεί τυχόν κενό διάστημα μεταξύ     31-12-
2011  και νομοθετικής λύσης, πράγμα που σημαίνει 
πιθανή έστω πρόσκαιρη διακοπή του προγράμματος 

 
 

49.  673.  Έγκριση της υπ΄ 
αριθμ. 30/2011 
απόφασης της ΔΕΠ, 
σχετικά με την 
κατανομή πίστωσης 
της δ΄ δόσης για 
λειτουργικές 
δαπάνες των 
σχολικών μονάδων 
του Δήμου Δράμας 

Ομόφωνα 

 
 
 
Δράμα 19-12-2011 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού υμβουλίου Δήμου Δράμας   
Μυροφόρα Χωμά                                                                                    
  


