
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚAN ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9/22-05-2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
Ο δημοτικός σύμβουλος Θωμάς Μαργαρίτης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν από τη 
συζήτηση των τακτικών θεμάτων 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 10ου τακτικού θέματος. 
 

Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  252.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Σύνδεση νέων σχολικών κτιρίων 
με δίκτυο ηλεκτροδότησης 

Ομόφωνα 

2.  253.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Ανάκληση άδειας άσκησης 
υπαίθριου εμπορίου 

Ομόφωνα 

3.  254.  3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου 
στο Εξωτερικό 

Ομόφωνα 

4.  255.  4Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Συγκρότηση επιτροπής 
παραλαβής φυσικού εδάφους του 
έργου «Κατασκευή Κοινωνικού 
Λαχανόκηπου» 

Ομόφωνα 

5.  256.  5Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Δωρεάν παραχώρηση χρήσης 
δημοτικού ακινήτου για στέγαση 
αγροτικού Ιατρείου Κοινότητας 
Σιδηρονέρου 

Ομόφωνα 

6.  257.  6Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση μετακίνησης 
Αντιδημάρχου 

Ομόφωνα 

7.  258.  7Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση της 135/2013 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής, 
σχετικά με την Κατάρτιση 
Ολοκληρωμένου Προγράμματος 
Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2013 

Ομόφωνα 

8.  259.  8Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Χορήγηση άδειας λειτουργίας 
(μικρής) δεξαμενής κολύμβησης 
δημόσιας χρήσης 

Ομόφωνα 

9.  260.  Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων 
Α΄ Τριμήνου 2013      

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Θωμάς 
Μαργαρίτης, 2)Παπαδόπουλος Γεώργιος, 3) 
Χατζηγιάννης Αναστάσιος, 4) Μαμσάκος 
Χριστόδουλος, 5) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος 
και 6) Χαραλαμπίας Ανδρέας, ψήφισαν το 
θέμα ως προς την λογιστική αποτύπωση, με 

την παρατήρηση ότι διαφωνούν με τη 
φιλοσοφία της δημοτικής αρχής για τα έργα, η 
οποία αποτυπώνεται στα απολογιστικά 
στοιχεία του Α΄ τριμήνου 2013 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι:1) Σούτος Κων/νος, 
2) Τερζής Ανέστης και 3) Μελισσινός 
Στυλιανός, ψήφισαν το θέμα με την 

επισήμανση ότι, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, σιγά 
– σιγά γίνεται δέσμια της Κεντρικής Εξουσίας 
και μάλιστα μιας ξενόφερτης κατάστασης με 



την τρόϊκα και το Δ.Ν.Τ. , που σε λίγο καιρό θα 
την υποχρεώσουν δια της πλαγίας οδού, να 
επιβάλλει τους δημοτικούς φόρους   που 
σήμερα επιβάλλει το Υπουργείο Οικονομικών.  

 

10.  261.  Έγκριση Προγράμματος Δράσης 
του Χαμόγελου του Παιδιού – 
Επιχορήγηση   

Ομόφωνα 
 

11.  262.  Αποδοχή Χρηματοδότησης – 
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 

Ομόφωνα 

12.  263.  Έγκριση υποβολής πρότασης για 
χρηματοδότηση τριήμερης 
συνάντησης στη Δράμα, με 
προσκεκλημένους από τον 
αδελφοποιημένο Δήμο Lauf a.d. 
Pegnitz της Γερμανίας και τον 
υπό διαδικασία αδελφοποίησης 
Δήμο Conak της Τουρκίας, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος «Ευρώπη για τους 
πολίτες 2007 – 2013»  

Ομόφωνα 
Εγκρίθηκε η υποβολή αίτησης κατ’ αποκοπή 

χρηματοδότησης ποσού 15.000 €, στο Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα “Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007 – 

2013” και συγκεκριμένα στη Δράση 1 και στο 
μέτρο 1.1, για κάλυψη των εξόδων οργάνωσης 
και υλοποίησης τριήμερης συνάντησης, που 
σχεδιάζει να οργανώσει από την Παρασκευή 4 
Οκτωβρίου, έως και την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 
2013 ο Δήμος Δράμας. Στο πλαίσιο της 
συνάντησης αυτής θα φιλοξενηθούν επί τριήμερο 
στην πόλη της Δράμας, 25 συν  προσκεκλημένοι 
από τον Δήμο Lauf a.d. Pegnitz της Γερμανίας, 
όπως  αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της 
απόφασης. 

 

Εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος Δράμας για τις 
ενέργειες που απομένουν να γίνουν για την 
υλοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης. 

 

13.  264.  Απασχόληση μαθητών της 
ΕΠΑ.Σ. μαθητείας Δράμας στο 
πλαίσιο της πρακτικής άσκησης  

Ομόφωνα 

14.  265.  Έγκριση της 45/2013 απόφασης 
ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με 
την ψήφιση αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2013   

Ομόφωνα 

15.  266.  Έγκριση της 31/2013 ΑΔΣ του 
ΝΠΔΔ, σχετικά με τα 
Απολογιστικά Στοιχεία οικ. έτους 
2012  

Ομόφωνα 

16.  267.  Έγκριση της 36/2013 ΑΔΣ του 
ΝΠΔΔ, σχετικά με την ψήφιση 
Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2013  

Ομόφωνα 

17.  268.  Έγκριση της 23/2013 
γνωμοδότησης - εισήγησης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
σχετικά με τον καθορισμό θέσεων 
περιπτέρων  

Ομόφωνα 

18.  269.  Γνωμοδότηση σχετικά με τον 
καθορισμό οριογραμμής του 
ρέματος Μοσδέλη στην θέση 
κατασκευής του κτιρίου του 
Μικρού Υδροηλεκτρικού 
Σταθμού (ΜΥΗΣ) Μοσδέλη, στο 
Δήμο Δράμας  

Ομόφωνα 

19.  270.  Γνωμοδότηση για τη χορήγηση 
συναίνεσης ερευνητικών 
εργασιών σε δημόσια λατομική 

Ομόφωνα 



έκταση 98,98359 στρ. στη θέση 
Αετοφωλιές της Δ.Κ. 
Ξηροποτάμου, στην εταιρεία 
«ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ – 
ΓΡΑΝΙΤΕΣ» 

20.  271.  Παροχή εξουσιοδότησης στο 
Δήμαρχο Δράμας για υπογραφή 
συμβολαιογραφικών πράξεων   

Ομόφωνα 

21.  272.  Μετατόπιση ιστών δικτύου ΔΕΗ 
στη ΔΚ Χωριστής 

Ομόφωνα 

22.  273.  Επέκταση δικτύου Η/Φ στην ΔΚ 
Χωριστής  

Ομόφωνα 

23.  274.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου 
«Συντήρηση Κοινοχρήστων 
χώρων Οικισμού Χωριστής»  

Ομόφωνα 

24.  275.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου 
«Εργασίες συντήρησης 
κοινοτικών κτηρίων ΤΚ 
Σιδηρονέρου»  

Ομόφωνα 

25.  276.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου 
«Οδοποιία περιοχής επέκτασης 
Αμπελοκήπων»  

Ομόφωνα 

26.  277.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του 
έργου « Συντήρηση κτηρίου 
Κοινότητας ΤΚ Μικροχωρίου»  

Ομόφωνα 

27.  278.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του 
έργου « Διάστρωση αγροτικών 
οδών περιοχής Ζωοδόχου Πηγής 
Δ. Δράμας»  

Κατά πλειοψηφία 
 
Μειοψηφούντων του δημοτικών συμβούλων: 
1) Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Χατζηγιάννη 
Αναστασίου και 3) Μαμσάκου Χριστοδούλου 
διότι αμφισβητούν την ύπαρξη του θέματος με 
αυτή την περιγραφή, και με το όλο σκηνικό 
που παίζεται μέσα στο Δ.Σ., και με τον 
εισηγητή ακόμη, πολύ δε με τον Δήμαρχο που 
χασκογελάει. 
Ο δημοτικός σύμβουλος Τερζής Ανέστης, 
πρότεινε την απόσυρση του θέματος και την 
επαναφορά του για λήψη απόφασης από το 
Δ.Σ., μετά την αυτοψία που έχει 
προγραμματιστεί για την 25η Μαΐου, ημέρα 
Παρασκευή, το πρωΐ 

 

28.  279.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του 
έργου « Συντήρηση Κοινοτικών 
Κτηρίων ΔΚ Χωριστής»  

Ομόφωνα 

29.  280.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του 
έργου « Συντήρηση δημοτικών 
κτηρίων (Δημοτική Κατάστημα 
& Ιατρείο  αλλαγή κουφωμάτων – 
επισκευή επιχρισμάτων – βαφή 
ΤΚ Νικοτσάρα)»  

Ομόφωνα 

30.  281.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου « Οδοποιία 
Σκαλωτής»  

Ομόφωνα 

31.  282.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής Ομόφωνα 



παραλαβής του έργου « 
Παρεμβάσεις σε χώρους 
απορριμμάτων (ΕΡΓΑ 
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) - 
2011»  

32.  283.  Ανανέωση παραγωγικών αδειών 
πωλητών λαϊκών αγορών  

Ομόφωνα 

33.  284.  Ανανέωση παραγωγικών αδειών 
πωλητών λαϊκών αγορών 

Ομόφωνα 

34.  285.  Ανανέωση παραγωγικών αδειών 
πωλητών λαϊκών αγορών 

Ομόφωνα 

35.  286.  Χορήγηση άδειας παραγωγού 
πωλητού λαϊκών αγορών  

Ομόφωνα 

36.  287.  Έγκριση διενέργειες προμηθειών  Ομόφωνα 

37.  288.  Έγκριση διενέργειας πρόχειρου 
ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια 
γραφικής ύλης και λοιπών 
υλικών γραφείου, υλικού 
εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί 
Α4, Α3) για τα οικ. έτη 2013 – 2014  

Ομόφωνα 

38.  289.  Εξέταση αιτήματος μείωσης 
οφειλής από τέλος 2% επί των 
ακαθαρίστων εσόδων 
εστιατορίων και συναφών 
καταστημάτων οικ. έτους 2007  

Ομόφωνα 

39.  290.  Διαγραφή ποσού 1.688,58 € από 
Χ.Κ.  και επιστροφή ποσού 376,23 
€ λόγω λύσης μίσθωσης  

Ομόφωνα 

40.  291.  Διαγραφή ποσού από Χ.Κ.  και 
επιστροφή χρημάτων λόγω 
μείωσης μισθώματος  

Ομόφωνα 

41.  292.  Μείωση μισθώματος δημοτικών 
καταστημάτων με αρ. 7 & 8 της 
Δημοτικής Λαχαναγοράς  

Ομόφωνα 

42.  293.  Λύση μίσθωσης - Εισηγητής 
Ζαχαριάδης Παύλος 

Ομόφωνα 

43.  294.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
από Χ.Κ., προστίμου χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου  

Ομόφωνα 

44.  295.  Επιβολή προστίμων για 
διαφημιστικές επιγραφές  

Ομόφωνα περί αναβολής λήψης οριστικής 
απόφασης επί του θέματος έως και την 
επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 

45.  296.  Ορισμός αντιτίμου για τη 
συμμετοχή στο Πρόγραμμα 
Δημιουργικής Απασχόλησης 
παιδιών Δήμου Δράμας   

 
Κατά πλειοψηφία 
 
ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ   το αντίτιμο που θα 
καταβάλλεται στον Δήμο Δράμας, ανά παιδί 
που θα παρακολουθήσει το Πρόγραμμα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, - στο 
πλαίσιο υποστηρικτικών δράσεων για το παιδί 
και την οικογένεια, κατά την περίοδο των 
θερινών διακοπών των σχολείων, -  και θα 
αποδίδεται στη συνέχεια στους προσληφθέντες 
έξι (6) καθηγητές φυσικής αγωγής με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
με αντίτιμο , όπως παρακάτω: 
 



 30, 00 € μηνιαίως για το 1ο παιδί 

 25,00 € μηνιαίως για το 2ο παιδί της 
ιδίας οικογένειας εφόσον συμμετέχει 

 15,00 € μηνιαίως για το 3ο παιδί της 
ιδίας οικογένειας εφόσον συμμετέχει 

 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 
1) Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Χατζηγιάννη 
Αναστασίου και 3) Μαμσάκου Χριστοδούλου, 
όχι με την υλοποίηση του προγράμματος αλλά 
με την επιβολή οποιουδήποτε αντιτίμου, 
καλώντας τη δημοτική αρχή να εξαντλήσει 
κάθε περιθώριο, ειδικά στις δύσκολες ημέρες 
που περνά η Χώρα μας. 
Με την επισήμανση των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Χαραλαμπίδη Ανδρέα και 2) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου ότι, συμφωνούν 
με την υλοποίηση του προγράμματος αλλά 
καλούν τη δημοτική αρχή να εξαντλήσει κάθε 
περιθώριο μειώσεως ή εξαλείψεως του 
αντιτίμου, ειδικά στις δύσκολες ημέρες που 
περνά η Χώρα μας. 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Τερζή Ανέστη ότι, συμφωνεί με την υλοποίηση 
του προγράμματος αλλά καλεί τη δημοτική 
αρχή να εξαντλήσει κάθε περιθώριο μειώσεως 
ή εξαλείψεως του αντιτίμου, ειδικά στις 

δύσκολες ημέρες που περνά η Χώρα μας. 
 
 

46.  297.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης 
Δημάρχου  

Ομόφωνα 

47.  298.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης 
Δημάρχου και Αντιδημάρχου  

Ομόφωνα 

48.  299.  Έγκριση μετακίνησης εκτός 
έδρας Δημάρχου και 
Αντιδημάρχου  

Ομόφωνα 

49.  300.  Έγκριση μετακίνησης εκτός 
έδρας Αντιδημάρχου  

Ομόφωνα 

50.  301.  Έγκριση μετακίνησης εκτός 
έδρας Αντιδημάρχου  

Ομόφωνα 

51.  302.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης 
εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου 
Δράμας  

Ομόφωνα 

52.  303.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
απόδων δημοτών (19)  

Ομόφωνα 

 
Δράμα   23 -05-2013 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας    
 
Μυροφόρα Ψωμά  


